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MODURDY YN
DATHLU 60

Modurdy’r Efail, Dyffryn Ardudwy
Bu Modurdy’r Efail yn rhan annatod o Ddyffryn
Ardudwy am y 60 mlynedd diwethaf. Gyda dechreuadau
gwylaidd fel gof a ffermwr ym 1939, newidiodd Joseph
Roberts i fath newydd o bŵer ceffylau trwy fynd i mewn
i’r fasnach fodur ym 1960. Erbyn 1976, daeth Modurdy’r
Efail yn un o’r gwerthwyr Mitsubishi cyntaf yn y wlad.
Gyda dros 40 mlynedd gyda Mitsubishi, maent wedi
casglu llawer o anrhydeddau gan gynnwys Deliwr
Rhif Un yn Ewrop, llawer o wobrau am eu gwasanaeth
cwsmeriaid ar ôl gwerthu, ac mae hyd yn oed staff y siop
wedi ennill gwobr!

Yn y dechreuad...

Teulu’r Efail - Dei, Joseph, John, Elizabeth [Bet] ac Einion
John, David ac Einion bellach yw wyneb cyhoeddus y
Modurdy. Credant bod llawer o lwyddiant y Modurdy yn
deillio o’r ffaith ei fod yn fusnes teuluol. Buont yn y pentref
am 60 mlynedd ac maent wedi meithrin perthnasau da â’u
cwsmeriaid a sicrhau bod y gwasanaeth gorau posibl yn
cael ei ddarparu i bob cwsmer sy’n ymweld â’r garej p’un
ai ar gyfer gwerthu ceir newydd neu ail law, ymweliadau
gweithdy neu atgyweiriadau corfforol.
Roedd Modurdy’r Efail yn 60 oed ym mis Awst 2020.
Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos yn amser priodol
i ddathlu gyda phopeth a oedd yn digwydd yn y byd
ond efallai y byddai rŵan yn amser da i ddiolch i’r holl
gwsmeriaid, ddoe a heddiw sydd wedi eu cefnogi trwy
gydol y 60 mlynedd diwethaf.
Gydag amser a’r pandemig yn dod â newidiadau, hoffai’r
tîm sicrhau eu cwsmeriaid y bydd Modurdy’r Efail yn dal i
fod yma ar gyfer eu holl anghenion gwasanaeth, gwarant a
gwaith corfforol hyd y gellir rhagweld.
Er bod John, David ac Einion yn wynebau Modurdy’r Efail
i’r mwyafrif o bobl, rhaid peidio ag anghofio’r holl staff
eraill yn Modurdy’r Efail sy’n cadw’r busnes i redeg, Ceri ac
Anwen mewn Gwerthu a Gwasanaeth, Aled, Aron ac

John Roberts, y prif werthwr gydag un o’r ceir.
Aeth i’r garej o’r ysgol ac i’r coleg yn wythnosol.
Adam yn y Gweithdy, Janet, Carol ac Andy yn y siop a’r
rhai y tu ôl i’r llenni nad ydyn nhw byth yn cael eu gweld…
Jean, Iola, Rhian a Daniel.
Diolch i’n holl gwsmeriaid dros y blynyddoedd a dymunwn
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.
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Enw: Les Darbyshire
Gwaith: Wedi ymddeol; wedi cael fy
mhrentisio fel saer coed gyda fy nhad;
pedair blynedd yn y Llynges adeg yr ail
ryfel byd, Peiriannydd Sefydlog i Gyngor
Deudraeth a Bwrdd Dŵr Meirion
a gorffen fy ngyrfa yn gweithio fel
arolygwr stad Comisiwn Coedwigaeth
yng Nghoed y Brenin, Dolgellau a Dyfi,
Corris. Yn byw yn y Bermo rŵan.
Cefndir:
Cael fy magu yn y Manod, teulu o bump,
fy nhad wedi ei eni ym Manceinion
ond wedi ei fagu yn Llanrwst a mam o
Manod. Fy nhaid ar ochr fy Mam yn
hanu o deulu yn Llangollen a fy nain o
Drawsfynydd.
Sut ydych chi’n cadw’n iach?
Bwydo yr ymennydd a symud digon.
Beth ydych chi’n ei ddarllen?
Llyfrau hanes a phapurau lleol.
Hoff raglen ar y radio neu’r teledu?
Salvage Hunters, Iolo ar Natur S4C a
Chaniadaeth y Cysegr ar Radio Cymru.
Ydych chi’n bwyta’n dda?
Gosodir y rhifyn nesaf ar Ionawr 1 Nid wyf yn bwyta fel ac yr oeddwn, ond
yn dal i gael blas ar fwyd.
a bydd ar werth ar Ionawr 6.
Newyddion i law Haf Meredydd
Hoff fwyd?
erbyn Rhagfyr 28 os gwelwch
Cinio dydd Sul a phwdin reis wedi ei
yn dda. Cedwir yr hawl i docio
wneud yn yr hen fowlen bridd yn y
erthyglau. Nid yw’r golygyddion o
popty.
angenrheidrwydd yn cytuno â phob
Hoff ddiod?
barn a fynegir yn y papur hwn.
Ddim yn hoff o’r ddiod gadarn ond yn
‘Rhydd i bawb ei farn ac i bob
barn ei llafar.’
gaeth i leim a lemonêd.
Dilynwch ni ar ‘Facebook’
Pwy fuasai’n cael dod allan i fwyta efo
@llaisardudwy
chi?
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Yn ddelfrydol, Mahatma Gandi, Barrack
Obama, y Parch Barry Morgan a’r Parch W
H Pritchard.
Lle sydd orau gennych?
Eistedd yn y Cei, y Bermo a mwynhau yr
olygfa a gweld yr holl bobl.
Lle cawsoch chi’r gwyliau gorau?
Niagara Falls, Canada, deg diwrnod o
ryfeddodau!
Beth sy’n eich gwylltio?
Siarad gwirion a dibwrpas.
Beth yw eich hoff rinwedd mewn ffrind?
Ffyddloneb a’r gallu i roi cymorth pan fo
angen.
Pwy yw eich arwyr?
Gandhi, Nelson Mandela a Martin Luther
King.
Pwy ydych chi’n ei edmygu yn yr ardal
hon?
Y cyn-brifathro W D Williams a Mrs
Fanny Jones, Rosneath, athrawes unigryw.
Beth yw eich bai mwyaf?
Difaterwch a gweld bai ar y to ifanc.
Beth yw eich syniad o hapusrwydd?
Cael bod gyda fy ngwraig, Gwyneth.
Beth fuasech chi yn ei wneud efo £5000?
Eu rhannu i fudiadau teilwng.
Eich hoff liw a pham?
Glas, lliw heddwch, lliw yr awyr a’r môr
a charped o flodau clychau’r gog yn y
gwanwyn.
Eich hoff flodyn?
Cenhinen Pedr, arwydd o’r gwanwyn.
Eich hoff gerddor?
Handel, does dim i guro’r Messiah.
Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Medru chware organ bibell a’r ddawn o
ganu.
Eich hoff ddywediadau?
Gan bwyll mae mynd yn bell.
Sut buasech chi’n disgrifio eich hun ar
hyn o bryd?
Wedi cael gyrfa hapus a llwyddiannus
ac wedi mwynhau fy naw deg chwech o
oedran.
Diolch
Diolch i Les Derbyshire am dalu mwy na’r gofyn
wrth adnewyddu ei danysgrifiad i
Llais Ardudwy.

RHODD DI-ENW

Diolch yn fawr iawn i gyfaill nad yw’n
dymuno inni ei enwi am anfon cyfraniad
anrhydeddus iawn £250 i gronfa Llais
Ardudwy. Mae’r rhodd yn galondid i bawb
sy’n gweithio ar y papur ac yn hwb mawr i’r
cyllid.

APÊL
NADOLIG

EDRYCH YN ÔL

Gwilym Owen yn holi

Dathlu cariad sy’n adeiladu
gobaith yn ystod yr Adfent
Yn Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol
eleni, rydym am bwysleisio’r cariad
sy’n adeiladu gobaith yng nghanol
byd o dywyllwch. Cofiwn am un a
ddaeth i droi’r byd â’i ben i waered
– nid trwy fygwth na chodi ofn, ond
trwy garu heb gyfrif y gost iddo’i hun.
A dyna’n union y cariad sydd wedi ei
amlygu yn ein plith ni eleni! Diolch i
Dduw amdano.
Yr argyfwng hinsawdd yn Ethiopia
I gymunedau eraill yn ein byd, her
ar ben sawl her arall fu’r Coronafirws. Dyna gymunedau yn
Ethiopia, er enghraifft, sy’n dioddef
yn enbyd gan effeithiau’r argyfwng
hinsawdd. Mae bugeiliaid teithiol
fel Mekonnen yn gorfod cerdded
milltiroedd maith i chwilio am ddŵr
i’w wartheg. Pan gyrhaedda afon a
arferai lifo’n gryf, yr hyn a wêl yw
gwely sych. Rhaid cloddio, felly, er
mwyn cyrraedd y dŵr a gall hynny
fod yn fenter hynod beryglus. Gyda
help partner Cymorth Cristnogol,
fodd bynnag, mae cymunedau wedi
derbyn cefnogaeth i adeiladu pyllau
cymunedol yn eu pentrefi. Golyga’r
pyllau hyn nad oes raid i’r trigolion
gerdded am oriau i nôl dŵr. Mae
hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i
fywyd pobl.
Trwy eich cefnogaeth chi, gallwn
greu mwy o’r pyllau hyn a helpu
cymunedau eraill i oroesi yn wyneb
her fawr yr argyfwng hinsawdd.
Ewch draw i’n gwefan i weld sut
allech chi helpu: www.christianaid.
org.uk/appeals/key-appeals/
christmas-appeal

Martin Eckley, y golygydd cyntaf, ydi’r ail o’r dde yn y llun
sy’n cynnwys rhai o olygyddion cyntaf y papurau bro eraill
500fed rhifyn o Lais Ardudwy! Llongyfarchiadau gwresog i’r golygyddion a’r
swyddogion i gyd!
Ar achlysur arbennig dathlu’r 500fed rhifyn, dyma fwrw trem yn ôl ar y
dyddiau cynhyrfus hynny ddeugain a phump o flynyddoedd yn ôl, pan
benderfynodd Martin ei fod am ymuno ag antur y papurau bro.
Yn y llun, fe welwch chi y cyw olygyddion ar raglen HTV, a’r diweddar Gwilym
Owen yn holi.
Ie, dechrau o’r dechrau oedd hi! Robat Gruffydd Y Lolfa, cyfaill i Martin yn
y coleg ym Mangor a’i wraig Enid yn cynghori sut i fynd ati - gan gynnwys y
‘Cow Gum’ i ludo’r colofnau yn eu lle. Roedd y ‘Cow Gum’ yn broblem! Ei
arogl yn effeithio ar ysgyfaint Martin, a thrio cadw bysedd y plant, Padrig a
Dafydd, allan ohono! Hefyd, Mr Wil Owen, gohebydd gyda’r BBC ar y pryd,
yn awgrymu rhoi digon o liw gwyn ar y dudalen - hynny yw, dim gormod o
brint. Rwy’n cofio y rhifyn cyntaf, yn Ebrill 1975 a’r daith lawr i’r Lolfa yn
Nhal-y-bont i’w drosglwyddo er mwyn ei argraffu. Byddai Dafydd Guto Ifan,
yr is-olygydd, yn mynd yn gwmpeini weithiau.
Gwerthwyd 600 o gopïau, am 7 ceiniog yr un! Ac wrth graffu ar y rhifyn
cyntaf, ac enwau’r swyddogion cynta’, mae’r atgofion byw yn llifo’n ôl. Roedd
pobl Ardudwy mor gefnogol a brwdfrydig.
Roedd yna gasglwyr newyddion, tîm y noson gosod, teipwyr, ffrindiau a
fyddai’n barod i deipio darn o newyddion funud ola’, y siopwyr a oedd yn
gwerthu’r papur, y rhai oedd yn dosbarthu’r bwndeli i’r siopau, yr hysbysebwyr
cefnogol, yr unigolion a fu’n postio’r Llais i bedwar ban byd, y bobl a
gefnogodd yn ariannol heb eisiau cael eu henwi - a’r prynwyr wrth gwrs!
Difyr yw pori rhifynnau’r gorffennol, a dod ar draws digwyddiadau a aeth
yn angof, ynghyd â wynebau cyfarwydd. Mae’r cyfan yn gofnod o hanes
Ardudwy yn y cyfnod. Diolch ichi frodorion Ardudwy am eich cefnogaeth,
eich cyfeillgarwch a’ch gwladgarwch.
Margaret Eckley

Pobl coed Dolig [llun gan Jennifer Greenwood]
y tu allan i siop Cae Du, Stryd Fawr, Harlech
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Dymuna aelodau Côr Meibion Ardudwy
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i ddarllenwyr Llais Ardudwy.
Gobeithiwn ailgydio yn y canu
yn ail hanner 2021.

Dymuna Gwenda a Glyn Davies
Nadolig Llawen i’w ffrindiau yn
Llanbedr ac Ardudwy, fel ardal,
a Blwyddyn Newydd lewyrchus
ac iach i bawb.

Cysylltwch â Dioni i siarad am eich bwthyn gwyliau
Gwion Llwyd 01341 247200 gwion@dioni.co.uk
BUSNES LLEOL ... CWSMERIAID BYDEANG

CYFREITHWYR BREESE GWYNDAF

		

MEWN STRACH? MAWR NEU FACH? CYSYLLTWCH Â NI
Trawsgludo Tai a Busnesau · Ewyllysiau · Profiant
Hawliad Iawndal · Niwed Personol · Materion Sifil
Ysgariad a Theulu · Cyfraith Amaethyddol · Troseddau di-annod

Apwyntiadau ar gael yn eich cartref, gyda’r hwyr
neu ar y penwythnos drwy drefniant
PORTHMADOG
01766 512214/512253
60 Stryd Fawr
			

PWLLHELI
01758 612362
Adeiladau Madoc

ABERMAW
01341 280317
Stryd Fawr

office@bg-law.co.uk

Yn gweithredu ar ran y gymuned ers dros 150 o flynyddoedd …
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Mae ôl-rifynnau
Llais Ardudwy
i’w gweld ar y we.
Cyfeiriad y safle yw:
http://issuu.com/
llaisardudwy/docs
Llais
Ardudwy

SAMARIAID
LLINELL
GYMRAEG
08081 640123

HANES ELUSEN
SUSAN JONES
RHIF 216990

Tybed faint o ddarllenwyr y papur yma
sy’n gwybod am yr elusen a oedd yn
bodoli yn y Bermo o 1928 i 1995, cyfnod
o 67 o flynyddoedd, a oedd yn cael ei
weithredu gan swyddogion Eglwys
Caersalem, y Bermo?
Yn 1971, cefais fy ethol yn flaenor yng
Nghaersalem a thrwy rinwedd y swydd
honno ddod hefyd yn ymddiriedolwr
i elusen Susan Jones. Nid oedd gennyf
wybodaeth am yr elusen, mwy nag oedd
gan y blaenoriaid eraill, hwy hefyd wedi
etifeddu y swydd wrth dderbyn y swydd
o flaenor. Yr oedd yr ymddiriedolwyr
gwreiddiol wedi ymadael ers amser ac
nid oedd unrhyw gofnod na dogfennau
i roi unrhyw wybodaeth am yr
elusen. Hynny o wybodaeth oedd yn
bodoli yn cael ei gyflwyno ar lafar i’r
ymddiriedolwyr newydd, hynny oedd
bod swm o arian yn cael ei anfon pob
hanner blwyddyn gan y Comisiwn Elusen
i’w ddosbarthu i dlodion y Bermo; ac
nid oedd i’w gyfyngu i unrhyw fudiad
crefyddol neu gred. Byddai yr arian yn
cyrraedd mis Mehefin a Rhagfyr a’r swm
oedd tua deg punt y flwyddyn. Nid oedd
yr Eglwys yn dangos unrhyw sylw am
yr elusen yn ei hadroddiad blynyddol
na dim o’i hanes. Bu’n rhaid disgwyl
tan 1980 cyn i’r Eglwys ddangos, yn
ei hadroddiad, gyfrifon yr elusen, ond
doedd dim sôn pam y’i sefydlwyd hi, na’r
rheswm am ei bodolaeth.
Yn ystod y cyfnod 1974-1981, roeddwn
yn ysgrifennydd yr elusen, a gwelais
bapurau yn rhestru enwau y rhai a oedd
wedi cael cymorth gan yr elusen. O gôf y
swm a roddwyd oedd un swllt, neu yn ein
harian ni heddiw - pum ceiniog, er bod
gwerth y swllt bryd hynny yn llawer mwy
na gwerth y pum ceiniog heddiw.
Y mwyafrif o’r derbynwyr oedd gwragedd
gweddwon neu hen ferched anghenus a
rhai a oedd yn derbyn pensiwn bychan.
Er bod y swm yn fach, yr oedd yn cael ei
dderbyn yn ddiolchgar yn enwedig yng
nghyfnod dirwasgiad y tridegau.
Erbyn fy amser i fel ysgrifennydd, roedd
llawer tro ar fyd ers amser cynnar yr
elusen. Roedd bywyd yn fwy moethus,
cymdeithas wedi newid ac roedd yn
anodd darganfod pobl a fuasai yn elwa o’r
elusen gan gofio fod pobl yn anfodlon i
ddod ymlaen i ofyn am gymorth. Roedd
hyn yn peri problem i’r rhai a oedd yn
gyfrifol am ddosbarthu’r arian; bu i

Eglwys Caersalem, y Bermo fel ag y mae heddiw
swyddogion Caersalem sylweddoli hyn
a phenderfynu rhoi yr arian i fudiadau
teilwng yn y dre, a dyna oedd y patrwm
wedyn.
Yn 1995, ysgrifennodd y Comisiwn
Elusen at swyddogion Caersalem a gofyn
a fuasai hwy yn fodlon ystyried dileu
yr elusen trwy fod costau gweinyddu’r
elusen yn fwy na beth yr oedd yn
ei gynhyrchu fel llogau, a buasai y
Comisiwn yn fodlon derbyn cais gan y
swyddogion a felly y bu. Ar y 3ydd o
Fedi 1996 cafodd elusen Susan Jones ei
dileu oddi ar restr ganolog elusennau y
Comisiwn.
Bu i weddill arian stoc yr elusen ei werthu
am y swm o £132.91, ac fe anfonwyd hyn
i’r blaenoriaid a phenderfynwyd ei rannu
rhwng Ysbyty Dolgellau/Bermo a Chlwb
y Traeth, y Bermo.
Dyna felly oedd diwedd yr elusen, ond
roedd amryw o gwestiynau yn dal heb eu
hateb neu eu hegluro, hynny yn bwysicaf
pwy oedd Susan Jones a pham roedd yr
elusen wedi ei chreu yn wreiddiol?
Fel a ddywedwyd eisoes, nid oedd
unrhyw ddogfen ar gael i egluro y
rheswm am yr elusen ac roedd ei gorffen
yn gwneud y dasg o wybodaeth amdani
yn hynod o ansicr a bron yn amhosib.
Yn 1998, cefais fy mhenodi yn drysorydd
yr Eglwys a daeth llawer o hen lyfrau a
gohebiaeth i’m llaw. Yn eu mysg, roedd
wyth dogfen a oedd yn taflu ychydig
oleuni ar yr elusen, chwech o ddogfennau
yn berthnasol i Susan Jones.
Mae’r llythyr cyntaf wedi ei yrru at
swyddogion Caersalem gan un David
Jones ac y mae yn rhoi ei ddymuniad yn
glir. Yn y llythyr, dyddiedig 9 Gorffennaf
1927, â chyfeiriad Ty’n-y-Coed, Dolgellau
arno, mae yn cyfeirio ei fod wedi cael
mwynhad yn rhannu swm o arian, deg
punt yn flynyddol i dlodion y Bermo a

bod ei frawd yng nghyfraith, Mr Griffiths,
yn gwneud y dyraniad ar ei ran. Yr oedd
wedi neilltuo £200 yn ei ewyllys fel bod
y llogau yn ennill pump y cant ac felly yn
cynhyrchu deg punt, a hyn i ddal ymlaen
y rhaniad i’r tlodion hyd dragwyddoldeb.
Mae’n cyfeirio at ei sgwrs gyda gweinidog
Caersalem sef y Parch Gwynoro Davies a
oedd wedi ei gynghori bod gan yr ‘Hen
Gorff ’ fwrdd ymddiriedolaeth yn rheoli
ac amddiffyn y math yna o gymynrodd
ac yn ei gynghori i gael ymryson gyda’r
blaenoriaid a buasai hwythau wedyn yn
gwneud y gwaith yn ôl y ddeddf.
Mae yr ail lythyr yn cynnwys ‘Declaration
of Trust’ ac wedi ei ddyddio Ionawr
1928, yn trosglwyddo ar ran David
Jones, ‘Formerly of Barmouth and now of
Australia Club Melbourne’, y swm o ‘£200
in war stock’, ac mae’r llythyr yn gorffen
trwy enwi Eglwys Caersalem y Bermo a’i
dilynwyr fel ymddiriedolwyr yr elusen.
Mae’r llythyr wedyn yn rhoi pwrpas yr
elusen a bod ei chylch i gynnwys plwyf
Llanaber a thre y Bermo a bod rhaniad
yr arian i’r tlodion yn unol â’i ddymuniad
nad oedd crefydd neu cred yn cael
rhagori ar y dewisiad, ac yn diweddu y
llythyr mae ei ddymuniad i’r elusen gael
ei hadnabod fel y ‘Susan Jones Charity’.
Llythyr arall oedd oddi wrth y twrneiod
Guthrie Jones, Dolgellau i drysorydd
yr Eglwys yn cadarnhau trosglwyddo’r
arian i’r Comisiwn Elusen a bod angen
i’r trysorydd anfon copi o adroddiad yr
elusen i’r Comisiwn yn flynyddol.
(Y dogfennau uchod wedi eu rhoi i gadw
yn swyddfa Archifdy Meirion, Dolgellau
cyf: Z/M 5822 - mis Mai 2004.)
Les Darbyshire
[i’w barhau]

5

LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL
Carreg filltir bwysig
Croesawodd y Cynghorydd Annwen
Hughes y newyddion bod Cyngor
Gwynedd am osod gorchmyn prynu
gorfodol mewn perthynas â ffordd
osgoi Llanbedr.

Cynghorydd Annwen Hughes
Yn ôl Annwen, ‘Bydd creu’r ffordd
osgoi newydd yn garreg filltir bwysig
wrth wella ffyrdd Ardudwy. Mae
cynnydd mewn traffig twristiaeth,
cerbydau nwyddau trwm yn ogystal
â thraffig lleol yn achosi tagfeydd o
bob math. Bydd ffordd osgoi newydd
a gwelliannau i fynediad y ffordd i
Faes Awyr Llanbedr yn cael effaith
gadarnhaol ar ein bywydau o ddydd
i ddydd yma’n lleol. Mae ffordd hir
o’n blaenau, ond mae hwn yn brosiect
pwysig i’r ardal hon.’
Siop newydd
Braf ydy gweld bod siop newydd
wedi agor yn Llanbedr sef ‘Gem ‘n’
I (drws nesa i Gaffi’r Wenallt) o dan
berchnogaeth Olwen Lloyd Jones.
Mae’r siop yn gwerthu anrhegion
megis canhwyllau, sebonau a
nwyddau ar gyfer bath a chawod.
Yn ogystal, mae nifer o luniau
gwreiddiol, wedi eu peintio gan ei
gŵr Selwyn, ar werth yno.
Cyfle gwych i chi wneud eich siopa
‘Dolig! Dymunwn pob llwyddiant i
ti, Olwen, efo dy fenter newydd.
Cydymdeimlo
Trist oedd clywed yn ddiweddar
am farwolaeth Brian Powell, 3
Glandŵr Cottages ac yntau yn 90.
Cydymdeimlwn efo Maggie, Lucy a’r
teulu i gyd.
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Cais cynllunio
Gwrthododd pwyllgor cynllunio
Awdurdod Parc Cenedlaethol
Eryri cais i newid defnydd safle
ger Capel Salem. Fel y gŵyr ein
darllenwyr, mae Capel Salem ger
Pentre Gwynfryn, yn denu ymwelwyr
bob blwyddyn oherwydd llun
enwog Sydney Curnow Vosper, sy’n
portreadu Siân Owen yn mynychu’r
capel.
Roedd y cwmni Cymru Lân yn
gobeithio codi adeilad newydd yn lle’r
hen adeiladau presennol, a fyddai o
fewn 60 metr i’r capel a’i ddefnyddio
i gasglu cyrff anifeiliaid o ffermydd yr
ardal ac ymhellach.
Fe wrthododd y pwyllgor cynlllunio
gais tebyg gan y cwmni fis Medi’r
llynedd, yn rhannol am nad oedd
digon o dystiolaeth wedi’i chyflwyno
o blaid y cynnig. Dywedodd Cymru
Lân, fod eu cynnig yn barhad o’r
caniatâd cynllunio blaenorol “fel
storfa stoc wedi cwympo”. Ond
roedd Cyngor Cymuned Llanbedr yn
anghytuno, ac fe wrthwynebon nhw’r
cais.

Llongyfarchiadau mawr i Beti Mai
Miller, aelod o Ferched y Wawr
Cangen Nantcol, a enillodd y 3edd
wobr am addurno cacen yn y Ffair
Aeaf Rithiol eleni.

Cydymdeimlo
Hefyd trist oedd clywed am Lorraine
Jones. Bryn Deiliog a fu farw ym mis
Tachwedd. Cydymdeimlwn ag Alun,

Ni fyddwn yn gyrru cardiau Nadolig
eleni ond yn hytrach yn rhoi cyfraniad
i elusen lleol. Fodd bynnag, hoffem
ddymuno Nadolig Llawen dros yr
Ŵyl a Blwyddyn Newydd dda i bawb
gyda llawer o ddiolch i chwi am gadw
cysylltiad gan nad ydym yn gallu
cymdeithasu fel arfer. Cofion, David a
Mai Roberts, Nant y Coed, Dyffryn.

Ni fydd teulu Tyddyn Hendre yn
anfon cardiau Nadolig eleni.
Byddwn yn anfon cyfraniad
at achos da.
Dymunwn bob dymuniad da am
Nadolig Llawen i bawb a
Blwyddyn Newydd well yn 2021.
Morfudd, Hefin a Mari.

HERR PFARRER JÖRG GEISSLER

“Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw.”
Gyda thristwch mawr y dysgwyd am farwolaeth y Parch Jörg Geissler, cyn weinidog
Lwtheraidd o gymuned gyswllt Llanbedr, Huchenfeld, yr Almaen.
Ni all neb deithio drwy Fro Ardudwy heb sylwi ar yr hysbysfyrddau glas hardd
“Gefeilliwyd â Huchenfeld” wrth i chi fynd i mewn i Lanbedr.
Bu gan y Gweinidog Jörg ran bwysig o ran hyrwyddo gefeillio ein dwy gymuned yn
ffurfiol a oedd eisoes wedi’u cysylltu’n agos drwy ymweliadau cyfatebol rhwng pobl
ifanc y ddau bentref.

CYLCHOEDD
MEITHRIN

Cylch Meithrin Y Gromlech, Dyffryn
Ardudwy a Thal-y-bont yn mwynhau eu
cinio yn yr heulwen cyn mynd ymlaen i’r
Ysgol Gynradd yn y prynhawn.

John Wynne, Stephanie Beacon a Jörg Geissler gyda’r Canon Paul Oestreicher
(cyn-Ganon Cymodi yn Eglwys Gadeiriol Coventry) ac, wrth ei ymyl ac yn dal y
Groes o Hoelion, y Canon Dave Porter (Canon Cymodi Coventry ar y pryd).
Cafodd Tony a fi y fraint o aros gyda Jörg a’i deulu pan aethom gyda grŵp o blant
Llanbedr ar ymweliad â Huchenfeld, a gwnaeth ei ymdroddiad i achos heddwch a
chymodi rhwng cenhedloedd ac unigolion argraff fawr arnom. Fel pawb arall sydd
wedi ymweld â Huchenfeld, cawsom groeso mawr gan gymuned yr Almaen a thros y
blynyddoedd mae llawer o wir gyfeillgarwch wedi datblygu.
Drwy gydol ei gyfnod fel gweinidog yr Evangelische Kirche Huchenfeld, roedd Jörg
yn gefnogol iawn i’r cyswllt cymodi â Llanbedr, yn dod gyda Maer Huchenfeld ar
ei ymweliad yn 2008 ar gyfer gefeillio swyddogol ein pentrefi ymhlith sawl achlysur
arall. Ei ymweliad olaf oedd i’r Gwasanaeth yn 2011 lle cyflwynwyd y Groes Hoelion i
Lanbedr gan y Canon David Porter, Canon Coventry ar gyfer Cymodi, gan wneud ein
plwyf y cyntaf yng Nghymru i dderbyn yr anrhydedd hon.

Cylch Meithrin Y Gromlech, Dyffryn
Ardudwy a Thal-y-bont yn codi arian ar
gyfer Plant mewn Angen.

Cylch Meithrin Talsarnau
yn dathlu’r Hydref.

Jörg Geissler
John Wynne a Jörg Geissler
Roedd Jörg Geissler yn Gristion a oedd yn sicr yn “cerdded ei sgwrs”, dyn o ffydd a
gonestrwydd dwfn yr oedd ei barodrwydd i edrych yn agored ac yn onest ar achosion
gwrthdrawiadau hanes diweddar wedi’i wreiddio yn yr ymroddiad i weithio ar gyfer
heddwch yn ein cyfnod ein hunain. Gwyddom y byddai’n falch iawn o wybod bod
y cyfeillgarwch rhwng ein cymunedau yn parhau i dyfu. Bydd ymweliad â Llanbedr
gan blant Huchenfeld yn eu harddegau a’u gweinidog presennol, y Parch Susanne
Bräutigam, y bwriedir mis Medi nesaf yn deyrnged addas i’w gof.
Bydd Jörg yn cael ei golli ‘n fawr gan ei deulu, ei blwyfolion a ‘i ffrindiau yn yr Almaen
a Chymru. Cofiwn mewn gweddi ei wraig Heidrun a ‘i feibion Philipp a Johannes.
Boed iddo orffwys mewn tangnefedd ac atgyfodi mewn gogoniant.
Y Parch Stephanie Beacon; cyfiethiad gan y Tad Tony Hodges.

Cylch Meithrin Llanbedr ar eu taith
gerdded noddedig o gwmpas y pentref.
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STRAEON
HUW JONES

[Straeon Celwydd Golau]

Hanes Bes y ferlen ddu
Cofiai amdano’i hun yn cychwyn o
Borthaethwy am Lanerchymedd, a
phan oedden nhw ar ben Penmynydd
clywai ddiferyn o law gyrru ar ei
wegil. “Ty’d Bes fach,” meddai, “
‘does gen i ddim rencot, ac y mae
gennym ddeng milltir i fynd.” Dyma
Bes yn ei datod hi, ac fe gadwodd
flaen y glaw ar ei chrwmp yr holl
ffordd i Lanerchymedd!
Ysgyfarnogod a chwningod
Pe byddai sôn am ysgyfarnogod a
chwningod, fe ddwedai hanes Swifft
y milgi brych hwnnw a fagodd a’i
law ei hun, yr hwn pan gododd dwy
ysgyfarnog o’i flaen a holltodd yn
ddau ac a ddaliodd y ddwy! A beth
am y tro arall hwnnw yr aeth allan
efo’r hen wn lodio ffyddlon, a’i haels
wedi darfod ac yr iwsiodd duntacs?
Gweld dwy gwningen yn pori wrth
fôn coeden, saethu, a’u hoelio wrth
eu clustiau!
Ieir
A dyna ichi’r ieir hynny a fu ganddo.
Torrodd un ei choes i ffwrdd mewn
trap. Rhwymodd yntau goes bren

iddi, ond yr oedd hi’n mynnu dal i
ddodwy allan. Un diwrnod, daeth at
y tŷ a dwsin o gywion yn ei dilyn, a
phob un â choes bren!
Ceiliog
Yn minsiar y beudy y mynnai’r llall
ddodwy, ond ychydig iawn o’r wyau
a gafodd Huw Jones. Beiai’r llygod
mawr. Ond un pnawn yr oedd y
wraig yn godro ac yntau yn y bing.
“Huw,” meddai’r wraig, “glywi di
ganu?”
“Clywaf,” meddai yntau, “o lle mae o’n
dwad?”
“O ben yr hen fuwch yma,” meddai
hithau. Aeth Huw ati ac agor ei
safn, a chredwch neu beidio, ar fôn
ei thafod roedd yna geiliog Plumoth
Roc melyn mawr yn ei rantio hi!
Rwdan anferth
Rhyw dymor, fe dyfwyd rwdan
anferth, deuddeg pwys, ym Mynydd
Mwyn. Bu sôn amdani yn y
Cloriannydd hyd yn oed. “Twt, be’
di hynny?” meddai Huw Jones. “Mi
gofia’i byth am dymor yr eira mawr
hwnnw. Roeddwn i’n ffarmio yn y
canolbarth yna ar y pryd, ac wedi
hau cae da o rwdins a golwg dod yn
eu blaena arnyn nhw. Ond ganol
Rhagfyr fe ddaeth yn eira trwchus
- roedd o at bennau’r tai. Roedd
gen i ryw ddwsin o ddefaid Llŷn yr
oeddwn i am eu croesi ac mewn cryn
boen yn eu cylch. Mi es i allan efo’r
hen gi ac mi ges hyd iddyn nhw i gyd
ond un; ‘fedrwn i yn fy myw gael hyd
i honno.
Wel, fe ddaliodd yr eira hyd ddiwedd
mis Mawrth ac yr oedd yn dda iawn
gen i ei weld o’n mynd er mwyn cael
tipyn o rwdins yn borthiant. Pan es
i i’r cae efo’r drol, mi glywn oen yn

R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286
TRYCIAU IZUZU
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brefu. A dyna lle’r oedd y ddafad a fu
ar goll yn dod allan o un o’r rwdins a
dau oen wrth ei thraed. Mi gafodd y
tri gysgod a bwyd dros y gaea’ o’r un
rwdan yna. Deuddeg pwys yn wir!
Yr hen gath
Meddyliwch am yr hen gath honno
wedyn. Roedd hi gymaint â chi
cyffredin, ac er ei bod hi’n llygotreg
dan gamp, bu raid iddo feddwl am
gael ymadael â hi, oherwydd roedd
ar bobl ei hofn hi ac ni fentrai neb i’r
cowrt. Penderfynodd Huw Jones mai
ei boddi a fyddai rwyddaf. Rhoes hi
mewn sach a chlamp o garreg drom
gyda hi a rhwymodd ei enau yn dynn.
Rhag ofn na fyddai hynny’n ddigon,
taflodd hi i’r hen seston lechi wrth
dalcen y beudy oedd yn llawn o ddŵr
a rhoes y llechi’n eu holau ar wyneb y
seston.
Bore trannoeth aeth i’w nôl gan
feddwl el chladdu. Pan gododd y
llechi, dyna lle’r oedd yr hen fulen
wedi torri twll yn y sach ac wedi yfed
holl ddŵr y seston ac yn ymolchi ei
hun yn braf!
Yr heffer
Yr heffer lo gyntaf honno hefyd.
Heffer cymydog oedd hi, siort horn
o waed uchel. Trawyd hi â rhyw
aflwydd na allai’r fet wneud pen na
chynffon ohono, ac er gwaethaf pob
cyffur a roes iddi bu farw. Doedd
Huw Jones ddim wedi clywed bod
dim gwaeth na’i gilydd ar yr heffer
ac yr oedd y ffermwr a’i fab newydd
orffen ei blingo pan ddigwyddodd
alw yno. Edrychodd arni, a gwelodd
ar unwaith mai cynddaredd ar y bustl
oedd y drwg ac aeth i lawr at yr afon
a daliodd lysywen ddu a rhoes hi yn
ei bol. Cyn pen hanner awr yr oedd
y fuwch yn pori. “Piti eich bod chi
wedi ei blingo,” meddai, “oes gennych
chi wlân?”
“Oes”, ebe’r ffermwr a daeth a chwe
chnu.
“lawn,” meddai Huw a gorchuddiodd
hi â’r gwlân. Cyn pen mis, roedd y
gwlân wedi gwreiddio a’r fuwch yn
rhoi pwcedaid bob godriad. “Heb
ddeud gair o gelwydd,” meddai Huw
Jones, “fe gâi’r ffermwr ddigon o
wlân gan y fuwch i dalu ei rent bob
blwyddyn!”
Codwyd o Aroglau Gwair,
W H Roberts [1981]

TALSARNAU YR OEDD MAM YN EI GOFIO
PAN OEDD YN HOGAN FACH
Thomas Gwilym Williams 1912-1996

Llys Myfyr
Cwt mochyn oedd yn y lle mae’r tŷ rŵan,
ac mi fyddai Sydna Rowlands, mam
Tecwyn Evans, yn cario bwyd i’r moch
trwy’r pentre. Wrth ymyl y Capel mi
fyddai rhai yn taflu lludw a draw am
Cambrian oedd hyn, cyn i’r tai gael eu
codi. Roedd lle arall hefyd i daflu lludw
wrth bwmp y pentref, ar gyfer yr Eglwys.
Roedd merched y tai yr adeg hynny yn
mynd â’u dillad at y pwmp i’w golchi.
Os oedd y dŵr yn brin yr oeddynt yn
mynd â’r dillad mewn coets at Stabal
Mail i’w golchi yn y ffos a’u sychu ar y
graig. Yr oeddynt yn cario dŵr yfed o
ffynnon Cae Bran pan oedd y tywydd
yn boeth yn yr haf. Mr Oliver oedd y
cyntaf i fyw yn Llys Myfyr. Roedd wedi
priodi cyfneither R R Jones, Tremeifion a
John Jones, tad William Ty’n Bonc. Bu y
Parch William Evans a Mrs Evans a’r mab
Eiddior, yn byw yno am flynyddoedd. Yr
wyf yn cofio fel y byddai William Evans
yn mynd dros ei bregeth ar y clawdd
llanw.
Bryn Ffridd
Roedd yn cael ei alw fel Tŷ Mary
Edwards. Capel Sentars oedd yno
yr adeg hynny a daeth Lowri Parry
yno i fyw a’i gŵr Evan Parry. Roedd
Wesla wedi cymryd y llofft yr adeg
hynny ac yno roedd y Band of Hope, y
Gymdeithas, Seiat a Chyfarfod Gweddi
yn cael eu cynnal am flynyddoedd. Bu
John a Mary Edwards yn byw yn y darn
pella am flynyddoedd. Roedd William
Morris, saer maen, a’i wraig, Ann yn byw
yn rhan o’r tŷ ar un adeg; yr oeddynt yn
daid a nain i Willie Morris, Siop Newydd.
Mae’n siŵr fod Bryn Ffridd yn fferm ar
un adeg pan nad oedd tai yn y pentref,
dim clawdd llanw, dim ond ffridd ar
y gwaelod. Roedd carreg fawr wrth
ochr y tŷ ac wrth gloddio yn ddiweddar
daethpwyd ar draws hen wal lle roedd y

garreg fawr ac mae’n siŵr ei bod yn rhan
o’r hen Bryn Ffridd. Mae sôn am Lowri
Roberts yn byw yno yn 1810.
Tŷ Pen (Tŷ Jennie Morris).
Ann Owen oedd yn byw yno ar un adeg.
Hi ddaru fagu Mary Owens, gwraig Ellis
Owen. Roedd yr hen wraig yn cario Post
a’i gŵr yn gwneud rhywbeth hefo crwyn
anifeiliaid, yn yr eil sydd wrth ochor y
tŷ. Bu Lewis a Gwen Jones yn byw yno
hefyd.
Tŷ Richard Lloyd
Hugh ac Ann Edwards, sef taid a nain
Elizabeth Lloyd a Hugh Edwards yr Ynys.
Drws Nesa			
Teulu Elizabeth Lloyd a bu John ac Ann
Roberts yn byw yno wedyn.
Tŷ Hugh Owen
Sian Evans a’i mab Morris Isaac a ddaeth
yno o Fryn yr Eirin, wedyn daeth Martha
Hughes, mam Hugh Owen yno i fyw.
Tŷ Jane Jones
Tŷ Griffith Roberts
Catrin a Morris Williams. Roeddynt yn
daid a nain i fy mam. Yn yr hen amser yr
oeddynt yn galw’r chwarel, sydd y tu ôl
i dŷ Twm Ieu yn Glanywern, yn chwarel
Morris Williams. Roedd Mam yn deud
mai fo ddaru dynnu’r graig iddynt gael
cerrig i wneud y tai o gwmpas ac hefyd i
wneud y ffordd.
Drws Nesa		
Griffith ac Ann Parry, yr oeddynt yn
ewythr a modryb i Mam.
Tŷ Joe Owen
Robert a Catrin Jones, tad a mam D R
Jones a’i chwaer Elen Ann Jones. Yr oedd
brawd arall iddynt; cafodd ei ladd yn
siding Talsarnau hefo trên.
Tŷ ar y Graig
William ac Ann Jones, tad a mam John
H Jones, golygydd y Brython, a Morgan,
Philip, William, Ann, a Martha. Roedd
William Jones, y tad, yn gweithio yn yr
ardd yng Nghaerffynnon a gwelais yn
rhywle iddo weithio yno am 40 mlynedd.
Roedd Morgan wedi cael strôc a daeth
adre o’r America i aros hefo’i chwaer
Ann. Roedd bob amser yn helpu hefo’r
injan ddyrnu ac er fod un fraich yn
ddiffrwyth yr oedd yn sheflio’r glo hefo
un fraich yn well nag ambell i ddyn hefo
dwy fraich.
1 Ty’n Bryn
Miss Parry, ddaeth i lawr o Blaenau
i gadw tŷ i ŵr gweddw. Bu Griffith
Roberts y gof a’i wraig Elin yn byw yno
am dipyn hefyd cyn symud i Bryn Mair.

Daeth William Roberts, y ffotograffydd
a’i wraig Jane yno wedyn. Roeddynt yn
dad a mam i Ceridwen Ellis oedd yn byw
yn y Banc. William Roberts ddaru godi’r
stiwdio lle mae byngalo John O rŵan.
2 Ty’n Bryn
Sian Roberts, modryb i mam, sef chwaer
i Nain a mam Elizabeth Williams y Rhiw
a Jane, a Bob a Dafydd Roberts y Go’,
Penrhyn. Cafodd Bob ei ladd yn chwarel
Llechwedd yn 1903.
Rhiw
Catrin Rowlans a’i gŵr oedd yn cadw
siop gig, wedyn bu William Morris, saer
maen yn byw yno, sef taid Willie Morris,
Siop Newydd. Daeth Nain a Taid yno
wedyn, Margiad a William Morris.
Rhiw, (Tŷ John Evans)		
Owen ac Elin Jones a aeth oddi yno i Ty’n
Fron. Daeth John ac Elizabeth Evans yno
wedyn, rhieni Willie Evans, Cefntrefor
Isa.
Capel Graig
Margiad Owen, Baptist mawr iawn.
Daeth William ac Ann Roberts yno
wedyn, tad a mam Willie Capel Graig
fel yr oedd yn cael ei alw. Yr oeddynt yn
daid a nain i Billy, y canwr mawr.
Trem yr Wyddfa
Sian Ellis oedd yn byw yn rhan o’r tŷ,
hen nain i Harri Jones, Pensarn. Roedd
Jonathan a Gwen Parry yn byw yn y darn
arall a bu John Thomas, y crydd, yn byw
yno hefyd. Roedd Gwen Parry wedi
bwyta eryr rhyw dro ac mi fyddai’r hen
bobol yn mynd ati os oeddynt yn dioddef
o’r eryr iddi boeri ar y briw.
Tŷ Mawr
Morgan Jones a’i wraig. Roedd hi yn
ferch Yr Onnen. Wedyn Sylfanws a
Grace Jones. Roedd hi yn ferch Ffridd
Fedw.
Ty’n Fron		
Catrin a Robert Richards, sef tad a mam
Elin Jones, Temprance.
Cefn Trefor Fawr
John Roberts a’i wraig, tad a mam
Robert a John Gwilym. Symudodd y
ddau i Dregwylan wedyn. Rhyw fancer
gododd Tregwylan ac aeth Nel, merch
hynaf Cefntrefor yn housekeeper iddo
a hi gafodd y tŷ ar ei ôl. Bu Mr Price yn
dysgu ffermio yng Nghefntrefor ac aeth
Nel hefo fo i Ganada. Symudodd John a
Mrs Roberts i Dregwylan a gwneud dairy
yn y cellar.
TGW
[i’w barhau]

9

TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN
Cydymdeimlad
Digalonnwyd yr ardal gan y newydd
trist am farwolaeth Jamey Jones.
Roedd Jamey yn fab i‘r diweddar
Eurwyn Jones, Glanmeirion gynt a
bu’r teulu’n byw am gyfnod, pan oedd
y plant yn ieuanc, yn Yr Ynys, cyn
symud i ardal Rhiwabon.
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda
Jennifer, ei fam, ei ddwy chwaer,
Helen a Danielle, ei frawd Mark a’u
teuluoedd yn eu profedigaeth lem.
Cymdeithas Bysgota Artro a
Talsarnau
Ar ran y Clwb, gair bach i ddiolch i
bawb sydd wedi cefnogi’r clwb dros
y tymor hwn. Mae’n bwysig iawn
cadw’r clwb i fynd. Mae hi wedi
bod yn gyfnod anodd y tymor yma
ond braf oedd gweld mwy o aelodau
newydd yn dechrau neu’n ailddechrau ’sgota. Pleser oedd gweld
plant newydd yn cychwyn arni.
Diolch eto i bawb a gobeithio y
gwelwn ni chi i gyd yn ystod y tymor
nesaf a fydd yn cychwyn ar yr 20fed o
fis Mawrth.
Dafi a Huw
Y Neuadd Gymuned
Yn dilyn cyfarfod diweddar o’r
Pwyllgor Rheoli rydym yn gallu
adrodd bod y Neuadd yn dechrau ailagor yn raddol a bod dau grŵp Pilates
wedi cychwyn.
Gobeithir y bydd modd cynnal
rhagor o weithgareddau ar ôl y
Nadolig trwy ddilyn y canllawiau
hanfodol diweddaraf.
Mae’n chwith mawr gennym weld y
Neuadd mor ddistaw yr adeg yma
o’r flwyddyn. Dim Gyrfa Chwist,
na Ffair Nadolig, na chyngerdd, na
dim. Fuodd hi ddim fel hyn ers cyn
cof(id).
Dymunwn Nadolig llawen a
blwyddyn newydd dda i bawb, gan
obeithio y bydd 2021 yn un well na
hon!

Capel Newydd
Rydym yn parhau i gyfarfod yn y capel i gael cyfarfod gweddi ar fore Sul am
10:30. Croeso cynnes i bawb. Byddwn yn cynnal oedfa Nadolig fore Sul,
Rhagfyr 20, lle bydd darlleniadau o’r Beibl, gweddïo a gwrando ar garolau.
Bydd rhaid i chi gysylltu hefo ni (770953) os bwriedwch fynychu.
Nadolig Llawen i holl ddarllenwyr Llais Ardudwy.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Jerry, Janice, Mark a Julie

‘Tymhorau a Rhesymau’
Stryd Fawr, Harlech

Dymuna aelodau
Cana-mi-gei
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i ddarllenwyr Llais Ardudwy.
Edrychwn ymlaen at ailgyfarfod yn fuan.

*MELIN LIFIO SYMUDOL
Llifio coed i’ch gofynion chi
Cladin, planciau,
pyst a thrawstiau

*COED TÂN MEDDAL

WEDI EU SYCHU
Netiau bach, bagiau mawr
a llwythi ar gael

*GWAITH ADEILADU
AC ADNEWYDDU

*SAER COED
Ffoniwch neu edrychwch
ar ein gwefan
Geraint Williams, Gwrach Ynys, Talsarnau
01766 780742 / 07769 713014
www.gwyneddmobilemilling.com
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Dymuna Wyn ag Olwen,
Erw Wen, Ty’nybraich,
Dinas Mawddwy,
Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd
well i bawb o’u teulu,
ffrindiau a chydnabod
yn ardal Ardudwy.

Hoffai Joy a Dylan,
Ysgubor Hen, Eisingrug
ddymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’r teulu a’u
ffrindiau yn yr ardal.

TRAETHAU BERMO A
HARLECH AR Y BRIG

Wedi i gwmni holidaycottages.co.uk ddadansoddi 593 o draethau gan astudio
ansawdd y dŵr, llygredd gweledol a lluniau Instagram, fe restrwyd chwech o
draethau Cymru yn y deg uchaf. Roedd y canlyniadau yn destun llawenydd
i bobl Ardudwy gan fod dau o’n traethau wedi dod i’r brig. Roedd traeth y
Bermo yn ail a Harlech yn chweched. Doedd hyn ddim yn newydd syfrdanol i
bobl leol. Er hynny, roedd yn galondid i wybod bod eraill yn werthfawrogol.

Dymuna
Trefor ac
Annwen a’r
teulu, Plas Uchaf,
Talsarnau,
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i’w teulu a’u cyfeillion,
a phob bendith yn 2021.

Dymuna John a Gwyneth
Richards, Hafan Deg, Bryn Eithin,
Llandecwyn ddymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i’w holl gyfeillion.
Dymuna Ella Wynne Jones,
Ty’n y Bonc, Llandecwyn,
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i’w chyfeillion i gyd.

Hoffai Bili a Katherine, 6 Stryd
Fawr, Talsarnau ddymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i’w holl ffrindiau
yn yr ardal.

Dymuna
Emrys a Delyth
[Glan-y-wern gynt]
ddymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn deulu a
ffrindiau yn yr ardal.
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LLANFAIR A LLANDANWG

Cofio
Yn ddiweddar, bu Ros Emery a
Wendy Matthews yn casglu cerrig o
draeth Llandanwg. Yna, treuliodd y
ddwy bythefnos yn eu peintio nhw
i gyd! Ar bob carreg mae enw un o
hogiau Llanfair a gafodd eu lladd yn
y ddau Ryfel Byd, sef y rhai sydd wedi
eu henwi ar y lechen ar wal y Neuadd
Goffa.

Chwarae teg i’r ddwy am wneud
hyn a’u gosod wrth y gofeb ynghyd
â thorchau. Mae llawer wedi sylwi a
dotio ar y rhain wrth fynd heibio.

Hoffai Cassie Jones,
Hafod y Gest, Porthmadog (Llain
Hudol, Harlech gynt) ac Angharad
ei merch, ddymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i’w theulu,
cyfeillion a chydnabod.
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Merched y Wawr Llanfair a Harlech
Annwyl aelodau,
Dyma hi’n ganol Tachwedd a
sefyllfa’r feirws yn gwella dim. O
ganlyniad mae’n anodd trefnu
unrhyw weithgareddau gan bod sôn
am gyfnod clo arall yn y Flwyddyn
Newydd. Gobeithio bod pawb wedi
mwynhau pori trwy’r cylchgrawn
diweddaraf.
Rydym yn falch bod Bronwen
a Gweneth yn gwella wedi eu
hanafiadau. Hoffwn hefyd longyfarch
Gweneth ar ddod yn hen nain
unwaith eto.
Bu Eirlys a minnau mewn cyfarfod
rhithiol y Rhanbarth yn ddiweddar.
Llongyfarchwyd Cangen Traws ar
ennill tlws cynnydd aelodaeth gydag
8 aelod newydd a Dinas gyda 5 aelod
newydd. Da ynte!
Ni fydd Cinio’r Llywydd
Cenedlaethol yn cael ei gynnal y
flwyddyn nesaf ond gobeithir cynnal
y Penwythnos Preswyl fis Medi.
Mae Is-bwyllgor y Dysgwyr yn
gobeithio cynnal cyfarfod i’r
dysgwyr ym mis Mai a’r Is-bwyllgor
Chwaraeon yn gobeithio cynnal taith
gerdded yn ardal Pennal ym mis
Mehefin.
Yn ôl at y pwyllgor Rhanbarth. Mae’r
swyddogion yn gobeithio trefnu
Gwasanaeth Llith a Charol ar Ragfyr
14 trwy gyfrwng Zoom (rhaglen
digon hawdd i’w deall!). Mwy o
fanylion i ddod.
Daeth neges gan Hosbis Dewi Sant
yn hysbysu eu nwyddau Nadolig. Os
ydych yn awyddus i brynu rhai o’r
nwyddau, cysylltwch â’r Hospis.
Dyna i gyd am y tro. Cofion cynnes
atoch, cadwch yn saff.
Janet, ysgrifennydd

Dymuna Cyril Jones, Rhuthun
[Pennaeth Ysgol Ardudwy gynt]
ddymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Well
i bawb o’i hen ffrindiau.

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd arbennig hapus iawn i’r
ffermwr ifanc hwn gan y teulu i gyd.
Teulu Rhiwgoch
Gwen, Osian a Mererid, ac Ynyr, Jen
a Henry.

Cyfeillion Elllis Wynne, y Lasynys
Fawr
Fel cymaint o elusennau/
cymdeithasau eraill eleni, bu’n rhaid
addasu i’r sefyllfa sydd ohoni o
ganlyniad i’r Covid, ac yn drist iawn
ni agorwyd drysau’r Lasynys Fawr i
groesawu ymwelwyr o bell ac agos.
Yn dilyn penderfyniad gan bwyllgor
Cyfeillion Ellis Wynne, ni gynhelir
Cyfarfod Blynyddol fel arfer yr adeg
hon o’r flwyddyn, eto oherwydd y
sefyllfa bresennol.
Gobeithio y bydd yn bosib cynnal
Cyfarfod Blynyddol fel arfer y
flwyddyn nesaf.
Hefyd, oherwydd y Covid, ni fydd y
Plygain arferol yn cael ei gynnal yn
Eglwys Llanfair ym mis Ionawr 2021.

ENGLYN NADOLIG
Celyn a thelyn a thân - ar aelwyd,
A charoli diddan;
A’r hen fyd i gyd yn gân
O achos y Mab Bychan.
Robert Owen

GWAITH CROSIO GWENAN

Mae Gwenan Williams o Gricieth yn
wyneb adnabyddus ym mro Ardudwy.
Bu hi a’i gŵr Bryn yn byw yn Llanbedr
[Ty’n Ddôl] am gyfnod. Bu’n athrawes
weithgar yn Ysgol Tanycastell ar
ddiwedd y 70au a dechrau’r 80au ac
wedi hynny bu’n bennaeth llwyddiannus
yng Ngellilydan a Llan Ffestiniog.
Erbyn hyn mae wedi ymddeol. Bu
ganddi ddiddordeb mewn gwaith llaw,
gwnïo a chrefftau erioed. Bu’n greadigol
drwy Gyfnod y Gofid ac mae wedi
dysgu ei hun i grosio ers mis Gorffennaf
eleni! Fel y gwelwch, mae’n cael cryn
hwyl arni!

5. Sgarff i mi fy hun!

8. Blanced babi.

1. Y dilledyn cynta i fy ŵyr bach
gafodd ei eni fis Mawrth.

2. Boleros i fy ail wyres
a’i chwaer fach.

3. Mae sioliau poced yn
boblogaidd iawn eleni.

4. Siôl boced i fy wyres hynaf sydd
newydd fynd i’r coleg i Leeds.

6. Siaced arall i’r ŵyr bach.

7. Siôl boced arall.

9. Blanced a bag i fynd i Leeds.

Os buoch chi yn brysur yn greadigol yn ystod y cyfnod cloi, buasem yn falch iawn o glywed gennych! [Gol.]
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MINCIAG
A BALLU

Pa enw fyddech chi yn ei roi ar y pethau
melys yna sydd yn cael eu gwerthu
yn yr un siop â’r papur newydd? Wel,
mae’r Linguistic Geography of Wales,
arolwg a gyhoeddwyd ym 1973, yn
nodi 11 o wahanol enwau a dyma nhw
i chi – fferins, losin, candis, pethau
da, da da, minciag, swîts, cisys, neisis,
cacen a taffins. Fe gofia i un arall nad
ydi o yn y rhestr hefyd sef jou, llygriad
mae’n debyg o’r gair Saesneg chew fel
jou o faco.
A beth sydd a wnelo hyn â Chaneuon
Ffydd meddech chi? Caffed amynedd
ei pherffaith waith ac fe ddaw popeth
yn eglur!
Brodor o Danygrisiau oedd Moelwyn,
neu â rhoi iddo ei enw bedydd John
Griffith Hughes. Yn ddiweddarach
y mabwysiadodd yr enw Moelwyn.
Ganwyd ef yn 1866 i deulu chwarel
digon cyffredin. Fel y mwyafrif o’i
gyfoedion bu’n rhaid iddo adael yr
ysgol yn gynnar a chwilio am waith.
Cafodd swydd fel postmon i ddechrau
ond cyn hir aeth i weithio fel clerc i
gyfreithiwr lleol. Ni bu yno’n hir cyn
mynd i weithio i’r brodyr William a
David Lloyd George yn eu swyddfeydd
yng Nghricieth a Phorthmadog. Er
ei fod yn ifanc, gwelodd David Lloyd
George addewid ynddo er ei fod yn
gallu bod dipyn bach yn freuddwydiol,
fel pob bardd am wn i. Un diwrnod
roedd o i fod i ysgrifennu ewyllys i
rhyw hen fachgen ac ar fin mynd â
hi i’w dŷ i’w harwyddo. Wrth fwrw
golwg arni cyn cychwyn, sylwodd
Lloyd George fod Moelwyn wedi
copïo englyn i’r ‘Breuddwyd’ ar ran o’r
Ewyllys. Yn ôl Moelwyn, gwylltiodd
Lloyd George yn ‘gudyll ulw’ ond buan
y trodd i faddau a gweld y peth yn
ddoniol.
Pan oedd yn gweithio i’r brodyr aeth
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Moelwyn i lojio i dŷ ym Mhentrefelin
gan weld y byddai teithio i Gricieth
a Phorthmadog yn gyfleus oddi yno.
Ar ei ben-blwydd yn 18 oed, sef Mai
30, 1884 roedd wedi mynd i Gastell
Cricieth. Roedd hi’n bnawn braf ac
wrth edrych ar y môr a myfyrio yno
daeth i’w gof glywed Richard Owen y
diwygiwr o Sir Fôn yn gweddïo gan
adrodd ac ailadrodd y geiriau yma,
‘Ein Tad, rho dy bethau da i ni, beth
bynnag fyddan nhw – Ti sy’n gwybod
hynny.’
Daeth yr emyn mawr iddo yn y fan a’r
lle:
‘Fy Nhad o’r Nef, O gwrando nghri:
Un o’th eiddilaf blant wyf fi:
O clyw fy llef a thrugarha.
A dod i mi dy bethau da.’ (Caneuon
Ffydd 691)
Bu’r emyn yn boblogaidd byth.
Teimlai Moelwyn ei fod yn cael galwad
i fynd yn weinidog. Y cam cyntaf oedd
gofyn am ganiatâd i symud ymlaen gan
ei eglwys gartre, sef Capel Bethel MC
Tanygrisiau. Yn ôl Brynley Roberts
yn y gyfrol ‘Moelwyn Bardd y Ddinas
Gadarn’ ychydig iawn o groeso a
gafodd o yno. Yr ateb a gafodd oedd,
‘Aros lle rwyt ti: mi wnei well clerc.’
Roedd gan Moelwyn ateb parod i’r
blaenoriaid,
‘Diolch yn fawr. A phwy a ŵyr na
fydda i ryw ddiwrnod yn edrych i lawr
arnach chi o bulpud y Sasiwn?’
Aeth â’i gais at flaenoriaid Capel
Cedron, Pentrefelin lle cafodd well clust
a chaniatâd i gychwyn fel pregethwr ar
brawf.
Ond doedd Moelwyn, fwy na neb
ohonom, yn plesio pawb. Roedd o i
fod i bregethu ar noson waith yn un
o gapeli’r Port. Yn ystod y dydd cynt,
roedd o wedi mynd ar fater gwaith at
un arall o gyfreithwyr Porthmadog, sef
John Jones Morris. Gofynnodd iddo
a oedd am ddod i wrando arno yn
pregethu.
‘Na wnaf wir’, oedd yr ateb.
‘Pam na ddowch chi, Mr Morris?’
‘Wel mi ddeudai wrthat ti. Mi fysa’n
loes gan fy enaid i dy glywed di mor hy’
ar y Brenin Mawr ag wyt ti arna i.’
Ond fe weithiodd Moelwyn yn galed.
Roedd ganddo waith i gyrraedd y safon
ar ôl gadael yr ysgol yn gynnar. Aeth
i Ysgol Clynnog, i Goleg y Bala ac
ymlaen i’r Brifysgol ym Mangor. Wedi
iddo gael ei ordeinio bu’n weinidog yn
Bethlehem Green, Castell Nedd (18941896), Tabernacl, Aberteifi (1896-1917)

a Park Road, Birkenhead (1917-1936).
Wedi ymddeol aeth i fyw i San Clêr yn
Sir Gaerfyrddin.
Ni pheidiodd â chwilio am addysg. Pan
oedd yn weinidog yn Aberteifi, cafodd
ganiatâd i dreulio cyn dipyn o amser yn
fyfyriwr hŷn ym Mhrifysgol Leipzig yn
yr Almaen.
Bu’n barddoni gydol ei oes a
chyhoeddodd sawl cyfrol o
farddoniaeth. Ond rhyw dri emyn
o’i eiddo sydd wedi byw a dau o’r rhai
hynny wedi eu cyfansoddi cyn iddo
gyrraedd ei ugain oed.
Daeth yr emyn ‘Fy Nhad o’r Nef ’
yn boblogaidd yn fuan ac mae
wedi ei gynnwys ym mhob casgliad
bron er dechrau’r ugeinfed ganrif.
Fodd bynnag, aethpwyd i dipyn o
anghaffael wrth baratoi Llyfr Emynau
a Thonau 1929. Yr oedd Moelwyn ei
hun ar y pwyllgor a’r llyfr yn cael ei
baratoi ar y cyd rhwng y ddau enwad
Methodistaidd, sef y Prebyteriaid a’r
Wesleaid. Awgrymodd rhywun (ac
mae yn ddadl pwy yn union) na ddylid
cadw’r geiriau ‘pethau da’ yn y penillion
[yn llinell olaf pob pennill] gan fod
y geiriau yn golygu melysion yn rhai
ardaloedd yng Nghymru ac y buasai
gofyn yn yr emyn am bethau da yn creu
difyrrwch i’r anystyriol. Byddai hyn yn
tynnu oddi ar ddifrifoldeb yr addoliad
cyhoeddus. Wedi meddwl am ychydig
cynigiodd Moelwyn welliant:
‘Rho i mi galon a barha
O hyd i garu’r doniau da.’
Rhwng bodd ac anfodd y gwnaeth
Moelwyn y cynnig a dywedodd lawer
gwaith wedyn ei fod wedi edifarhau.
Mewn erthygl ym 1938 dywedodd,
‘Fel yr oedd o ar y dechrau oedd orau,
a ‘phethau da’ sydd yn yr adnod. Os
yw’r emyn i fod yn rhyw gasgliad eto,
fel y lluniwyd ef gyntaf yr hoffwn iddo
ymddangos.’
A ‘phethau da’ sydd yn llyfr y
Bedyddwyr ym 1956 a’r Annibynwyr
ym 1972. Dyna sydd yn y Caneuon
Ffydd hefyd.
Gan ein bod ni’n sôn am felysion, mae
Arolwg 1973 yn dweud mai ‘fferins’
ydi gair Blaenau Ffestiniog amdanyn
nhw, ac mae pobl Harlech yn bwyta da
da a fferins. Ond mae pobol Bermo a
Thrawsfynydd yn cnoi minciag. Does
na ddim sôn am y gair ‘melysion’ yn yr
Arolwg chwaith!
Mwy am Moelwyn y tro nesaf.
JBW
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Tafarn yr Eryrod

JASON CLARKE

Bwyd cartref blasus
Cinio Dydd Sul
Dathliadau Arbennig
Croeso i Deuluoedd
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01678 540278

Ffôn: 07534 178831

e-bost:alunllyr@hotmail.com

NEAL PARRY
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LL48 6BN

GWION ROBERTS, SAER COED
01766 771704 / 07912 065803

Bwlch y Garreg, Harlech

07814 900069/01766 780264

CYNNAL A CHADW
TU MEWN A THU ALLAN

GERAINT
WILLIAMS

Gwrachynys,
Talsarnau
01766 780742
07769 713014

COED TÂN

Bagiau Mawr - £75
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[2 am £55 yr un]
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E B RICHARDS
Ffynnon Mair
Llanbedr
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CYNNAL EIDDO
O BOB MATH
Toi gyda llechi,
gosod brics, plastro,
teilsio lloriau a waliau,
gwaith coed ayyb.

Llais
Ardudwy

Gosod,
Cynnal aaChadw
Stôf Stôf
Gosod,
Cynnal
Chadw
Stove Installation & Maintenance

07713 703 222

argraffu da
am bris da
Tremadog, Gwynedd LL49 9RH
www.pritchardgriffiths.co.uk
01766 512091 / 512998

Drwy’r post
Iolyn Jones 01341 241391
Tyddyn Llidiart, Llanbedr
llaisardudwy@outlook.com

TREFNWYR
ANGLADDAU

E-gopi
llaisardudwy@outlook.com
£7.70 y flwyddyn am 11 copi
holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304 www.ylolfa.com
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Gwasanaeth personol dydd a nos
Capel Gorffwys
Ceir angladdau
Gellir trefnu blodau a chofeb
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YR ORSAF OFOD
RYNGWLADOL

Ydych chi wedi bod yn dilyn llwybr y Llong Ofod Ryngwladol wrth iddi
deithio uwchben Ardudwy yn ystod y dyddiau (a’r misoedd), diwethaf? Er
enghraifft, ar nos Fercher, 2 Rhagfyr, roedd amryw ar draeth Llandanwg fel
yr oedd yn tywyllu ac yn ei gwylio yn ymddangos o’r gorllewin ac yn mynd
drosodd tua’r dwyrain; roeddem yn ei gwylio am rhyw dri neu bedwar munud
cyn iddi ddiflannu i fymryn o gwmwl uwchben Rhinog Fach. Yn debyg
ar yr olwg gyntaf i seren deithiol, o’i gwylio drwy ysbienddrych mae hi’n
ymddangos fel sgwâr llachar. Yr hyn a welwn ydy adlewyrchiad yr haul ar y
paneli haul sydd wedi eu gosod ar du allan yr orsaf ofod.

Os am ei gweld, ac mae sawl noson glir wedi bod er gwaethaf y glaw a’r
cymylau yn ddiweddar, ewch i’r wefan ‘Spot the Station’ teipiwch ‘Barmouth,
Wales, United Kingdom’ ar ei ôl, ac fe gewch wybod yr union amser y bydd
yn teithio dros Ardudwy. Cewch wybod ffeithiau rhyfeddol – o ba gyfeiriad
y bydd yn dod, ar ba ongl, ei phwrpas, cyflymder, faint sy’n gweithio arni, a
phob math o bethau difyr eraill.
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COFIO CYNAN

Mi gofiwch mai yn Llanfair y
sgwennodd Gerwyn Wiliams
lawer iawn o’r llyfr sydd newydd ei
gyhoeddi ar Cynan. Rydym yn falch
o glywed ei fod yn gwerthu’n dda.
Mae cyfeiriad ynddo at Ddyffryn
Ardudwy a manylion am lythyr Ithel
Lewis o Salonica ar y dudalen nesaf.
Bydd llawer o’n darllenwyr yn
gyfarwydd iawn â gwaith Cynan.
Yn yr epilog ar y diwedd, mae
Gerwyn Wiliams yn cloriannu
cyfraniad Cynan ac yn sôn am yr
hyn a gyflawnodd fel bardd. Mae
rhai cerddi penodol wedi glynu,
rhai sy’n rhoi cysur a phleser iddo
o hyd. Yn flaenaf yn eu plith mae’n
gosod ‘Hwiangerddi’, ‘Y Gwanwyn
Du’, ‘Yr Eira ar y Coed’, ‘Defaid ac
Ŵyn’ a ‘Teifi’, geiriau synhwyrus a
gyplyswyd â cherddoriaeth a’u troi’n
gyflwyniadau llwyddiannus bob un.
Diddorol hefyd yw sylwadau Dafydd
Iwan a Myrddin ap Dafydd yn y llyfr.
Cytuna’r ddau mai un o gyfraniadau
mwyaf arhosol Cynan ydi’r geiriau
a gyfansoddodd ar sail penillion
traddodiadol, ‘Marwnad yr Ehedydd’,
‘Y Ferch o Dy’n y Coed’ a ‘Trafaeliais
y Byd’ yn benodol.
Bydd y llyfr yn siŵr o fod yn hosan
Nadolig llawer ohonoch! ‘Cyfrol
angenrheidiol, dra dra gwerthfawr, yn
adrodd hanes cymeriad lliwgar a fu’n
wrthrych clod, beirniadaeth a dychan
fel ei gilydd,’ yn ôl Dr Derec Llwyd
Morgan.

ITHEL LEWIS O SALONICA

Yn ei lyfr, Cofiant Cynan, mae Dr
Gerwyn Wiliams, yn cyfeirio at
lythyr gan Ithel Lewis, Dyffryn
Ardudwy. Llythyr oedd hwn a
ysgrifennwyd ganddo o Salonica
ym Macedonia yn ystod y Rhyfel
Byd Cyntaf. Fel mae’r awdur yn ei
ddweud, roedd ei argraff o’r rhyfel
tipyn gwahanol i un Cynan a fu’n
gaplan yn yr un lle. Magnelwr
(gunner) oedd Ithel.
Ei dad, Gwilym Ardudwy, Brynteg,
Dyffryn oedd wedi anfon y llythyr
i’r Herald Cymraeg yn 1917, a
dyma’r un a welir yn y llyfr: (sillafu
fel yn y llythyr gwreiddiol. Gol).

Annwyl Dad a Theulu Bach,
...Wedi blwyddyn o deithio yma
ac acw trwy wlad Groeg dyma fy
mhrofiad. Gwlad fynyddig a chribog
iawn ydyw, tebyg yn hyny o beth
i Gymru annwyl ac hoff, ond nid
hanner mor doreithiog. Credaf fy
mod yn gywir pan ddywedaf na fu
mwy na chan acer o dir yr aethum
drwyddo erioed o dan driniaeth
yr aradr a’r og. Ni welais eto yr
un dyffryn yn y wlad cyffelyb i
Ddyffryn Clwyd na thebyg i Ddyffryn
Ardudwy. Gwelwch felly mai gwlad
dylawd ryfeddol ydyw. Gellid tybio
mai prif gynhaliaeth canolbarth y
wlad cyn y rhyfel oedd defaid a geifr.
Am y bobl. yn syml gellir disgrifio y
mwyafrif mawr ohonynt mewn tri
gair - hagr, budr a diog... ITHEL.
Roedd wedi anfon llythyrau cyn hyn
a dyma un o’r Genedl, un o bapurau
wythnosol arall Caernarfon, Medi
23 1916:

Annwyl Dad a theulu oll,
Daeth eich post-gerdyn diddorol
i law, ar yr 17eg cyf. Balch iawn
oedd genyf ei gael gan fy mod yn
dysgwyl gair bob dydd oddi cartref
ers dros wythnos, ond gwelaf na
dderbyniasoch y llythyrau a anfonais
tra ar y glud-long. Ond da popeth
ddiwedda’n dda.
Gwelaf eich bod wedi cael amser
prysur iawn gyda’r cynhaeaf eleni.
Rhaid ei bod yn anhawdd cael dim
cynorthwy yna ar hyn o bryd gan
fod y bechgyn bron oll wedi ymuno
â’r fyddin. Llawen iawn oedd genyf
ddeall i chwi gael cnydau da. Sut hin
a gafwyd yna i gasglu y cynhaeaf i
mewn?
Wel, ceisiaf roddi tamaid o fy hanes
er pan adewais o Loegria hen a
Gwalia anwyl. Glaniasom (wedi cael
mordaith gysurus) yn y wlad aflan
hon ar y Sabboth, yr 20fed o Awst.
Buom yn gorphwyso yn y dref uchod
am o ddeutu wyth diwrnod. Yna
aethom i fynu i’r fan ag yr ydym yn
awr, filldiroedd ar filldiroedd i fynu i’r
mynyddoedd, ym mhell oddi wrth un
pentref, tre na llan.
Er rhoddi i chwi ryw fath o syniad
pa fath le yr ydym ynddo, tybiwn
ein bod ni fel cwmni o fagnelwyr tua
chymydogaeth Cwm Bychan ac fod y
Bwlgariaid a’r Almaeniaid gwaedlyd,
a’r Twrcs creulon, ar hyd llethrau y
Rhiniog Fach, Ffridd Dolmelynllyn,
ac o gwmpas Llyn Pedol ac i lawr hyd
ffermdy Graig Isaf, a’n gwŷr traed
ninnau ar hyd llethrau y Rhiniog
Fawr, Bwlch yr Haul, neu o ben Drws
Ardudwy hyd Nantcol a Maes-ygarnedd. Felly gwelwch y rhaid i

Hen lun o Salonica

Milwyr lleol yn Salonica
ni danio dros y Rhiniog Fawr, ac i’n
bwledi ddisgyn ar hyd Rhiniog Fach,
pantiau Llyn Pedol a Llyn Hywel
ac ochrau mynydd-dir Graig Isaf a
Chorsygedol. Dyna y syniad gorau a
allaf ei roddi, ond fod y cylch yna yn
fach a chyfyng. Ni rydd y disgrifiad
yna yr un fantais i’r gelyn gan na
wyddant ddim am y lleoedd a enwyd.
Yr oedd yn boeth erwinol pan
laniasom yma gyntaf, ond yn awr
y mae arwyddion fod y gaeaf yn
agoshau, a chredaf y bydd yn oer
ofnadwy yma pan ddaw. Da genyf
ddweud fy mod vn lled dda fy iechyd.
ond fod fy nghlyw wedi ei amharu
gan drwst y magnelau, tra mae llawer
o’n bechgyn yn yr ysbytai yn awr.
Ni wneir fawr gennym y dyddiau hyn.
Gollyngwn rai ergydion yn awr ac
eilwaith, er i’r gelynion wybod nad
ydym yn hepian. Rhaid cau y mwdwl
bellach. Ysgrifennwch yn fuan eto
gan anfon pob newydd o hen fro
Ardudwy annwyl.
Cofion cynnes ac hyder eich bod oll
yn iach. Eich cywir fab, ITHEL.
Gorfu arnom groesi rhai pethau o’r
llythyr yn unol â chyfarwyddiadau’r
Swyddfa Ryfel — Gol.
Mab ieuengaf Brynteg oedd Ithel
ac roedd yn fagnelwr a theleffoniwr
yn y fyddin. Cyn ymuno roedd
wedi ei benodi yn ysgrifennydd
Cymdeithas yr Amaethwyr (Cooperative Society) yn Dyffryn yn ôl
y Genedl. Roedd hefyd yn cymryd
rhan yn gymdeithasol gan arwain
cyfarfodydd ac actio mewn dramâu.
Roedd yn hen ewyrth i John Blake
(Cwmlline erbyn hyn) sy’n ei gofio
yn ymweld â’i gartref yng Nglanaber
pan oedd yn blentyn.
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HARLECH
Cardiau Nadolig
Bydd Mrs Eirlys Williams, Awel-y-môr,
Stryd Fawr [a Siop Trugareddau] yn
gwerthu cardiau Nadolig eto eleni er
budd ymchwil canser.
Plant mewn Angen
Cafodd staff a phlant Ysgol Tanycastell
ddiwrnod yn gwisgo pyjamas ar ddydd
Gwener, Tachwedd 13 i gasglu arian at
achos Plant Mewn Angen. Llwyddwyd i
godi £115. Da iawn, pawb.
Colli Lilian Taylor
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth
Mrs Lilian Taylor, 31 Tŷ Canol. Roedd
Lilian yn ffrind a chymydog annwyl i
lawer ac yn uchel ei pharch gan bobol
Harlech. Bydd colled mawr ar ei hôl.
Cydymdeimlwn yn fawr iawn gyda’i
meibion Gareth ac Ian a’u teuluoedd.
Ni fydd Menna Jones, Calgary, Bronygraig yn
anfon cardiau Nadolig eleni. Bydd yn anfon
cyfraniad at y Plant mewn Angen.

Hoffai anfon dymuniadau da
i’w theulu a’i chyfeillion,
Nadolig Llawen i bawb a
Blwyddyn Newydd well yn 2021.

Diolch
Dymuna Marian Rees, 34 Y Waun
ddiolch i’w theulu a’i ffrindiau niferus
am yr holl gymwynasau a dymuniadau
da a gafodd ar ôl derbyn llawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
Diolch i bawb am fod mor ffeind.
Rhodd a diolch £10
Nain eto
Llongyfarchiadau i Marian hefyd ar
ddod yn nain unwaith eto, y tro hwn i
Tomos Artro Rees, yr ŵyr cyntaf, brawd
i Mabli ac ail blentyn i Iwan a Rhiannon
yn Radyr, Caerdydd. Dymuniadau
gorau iddyn nhw.
Yr Hen Lyfrgell
Cafwyd newyddion da yn ddiweddar
parthed Hen Lyfrgell y dref; mae’r bobl
sy’n weithgar yno wedi derbyn grant
bach gan Ymddiriedolaeth y Pererinion
i fwrw ymlaen â’r gwaith o gatalogio’r
llyfrau.
Rhoddion
Di-enw £5
Di-enw £10

RHAGOR O LUNIAU O YSGOL ARDUDWY

Carol y Covid
Dan ni’n wynebu ‘Dolig ‘leni
Dan reolau cyfyngedig,
Mi fydd hi’n dra gwahanol,
Ni welsom ddim byd tebyg.
Dim cyngherddau, sioe garolau,
Na phanto i’r rhai bach.
Ond dwi’n siŵr caiff plantos wenu,
Wedi i Siôn Corn wagio’i sach.
Mae Santa’n cael trafeilio,
A hedfan o do i do,
Gan ei fod mewn swydd allweddol.
Fe gaiff ddod i ddeud ‘ho ho’.
Rhaid i chi beidio poeni gormod,
Fe gawn ni ‘Ddolig neis,
‘Mond i ni edrych rôl ein gilydd,
A chofio ‘hands, face, space’!
Ond wrth i chi ddathlu’r brifwyl,
Ystyriwch y rhai ar ben eu hunain,
Heb deulu ac yn unig
Gyda neb i ffurfio swigan.
Ymlaciwch dros y gwyliau,
Anghofiwch am bob gofid,
Mae gan wyddonwyr anrheg,
Mae ’na frechiad atal Covid.
Felly Nadolig Llawen i chi i gyd,
Mwynhewch y twrci a’r presanta,
A hefyd Blwyddyn Newydd Dda,
A dros y bryn, daw eto Santa.
Darren Williams

Ni fydd Hefin Jones,
Arfor yn anfon
cardiau eleni.
Er hynny, hoffai ddymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i’w gyfeillion.

Ni fydd Mrs Rhiannon Gilliland,
Yr Wyddgrug (merch y ddiweddar Anti
Laura) yn anfon cardiau Nadolig eleni.
Er hynny, hoffai ddymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda hapus
a diogel i bawb yn yr ardal.
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Llongyfarchiadau i Gwenfair Aykroyd,
Y Bala; Mai Jones, Llandecwyn; a Bet
Roberts, Llanfair ar gwblhau’r croesair
y mis hwn. Meddai Bet: “Dwi wir yn

mwynhau gwneud y croesair yn y Llais
bob mis ... ac yn edrych ymlaen at y
nesaf! Diolch i Gerallt Rhun am ei
baratoi.”
Anfonwch eich atebion at Phil Mostert
[manylion ar dudalen 2].
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Rhaid inni ymddiheuro am un llithriad yn sgwâr pos rhif 4 – yn y 12fed rhes, sgwâr 2,
y rhif 10 ddylai fod yno, nid 16. Mae hynny’n ffurfio’r gair ‘clywed’, nid cchywed!
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Calendr 2021 ar werth
yn y siopau rŵan - £5
CALENDR DRWY’R POST
1 copi - £6.50
2 gopi - £12
Siec a’ch cyfeiriad i P Mostert
os gwelwch yn dda
[Manylion ar dudalen 2.]

COROLLA
HYBRID
NEWYDD

Dewch i roi cynnig ar yrru’r
Corolla newydd!
Mae ’na ganmol mawr i hwn!
facebook.com/harlech.

Ffordd Newydd
Harlech LL46 2PS
01766 780432
www.harlech.toyota.co.uk
info@harlech.toyota.co.uk
Twitter@harlech_toyota

ENGLYN DA

GALAR YR UNIGOLYN
Er yn onest ymestyn - ein dwylo
I dawelu deigryn,
Yn y rhwyg ni ŵyr yr un
Alar yr unigolyn.
Elwyn Edwards, 1943-
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DYFFRYN ARDUDWY A THAL-Y-BONT
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Owain a
Llinos Williams, Rhuthun, ar enedigaeth
mab bychan, sef Gwilym Emrys;
llongyfarchiadau hefyd i taid a nain
- Arwel a Ceri Williams, Ffridd y Gog,
Dyffryn, ac i Caio Rhys, ar fod yn frawd
mawr. Dymuniadau gorau i chwi fel
teulu.
Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad â Simon
a Dawn Jones, Pentre Uchaf, Dyffryn
a’r teulu yn eu profedigaeth o golli tad a
thaid annwyl.
Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf at
Alma a Dei, Siôn a Ginnie, Tomos a Lisa
a’r teulu oll yn eu profedigaeth o golli
Mr Ioan Gwalchmai, tad, taid a hen daid
annwyl, ar 4 Tachwedd yn 91 mlwydd
oed. Roedd Mr Gwalchmai yn ŵr
bonheddig, tawel, a bu Alma a’r teulu yn
ofalus iawn ohono.
Diolch
Hoffem, fel teulu, ddiolch o waelod
calon am bob arwydd o gydymdeimlad a
dderbyniwyd yn ystod ein profedigaeth o
golli tad, tad yng nghyfraith, taid a hendaid annwyl, sef Ioan Gwalchmai. Mae’r
cyfan wedi bod yn gysur mawr i ni i gyd.
Dei ac Alma Griffiths, Bryn Coch
Rhodd £10
Pwyllgor ’81
Noson o Garolau
Oherwydd y cyfyngiadau Covid, ni ellir
cynnal y Noson o Garolau yn Neuadd
Dyffryn eleni – 2021, gobeithio!

Cyfnod y Cofio
Braf oedd gweld y pabi coch o gwmpas y
pentref i gofio bywydau y rhai a gollwyd,
yn enwedig gan nad oedd yn bosib
cyfarfod yn y Gwasanaeth Cofio arferol.
Gwych hefyd yw sylwi ar yr addurniadau
Nadolig wedi eu dotio o gwmpas y
pentref i godi calon.
Cydymdeimlo
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf
hefyd at Colin a Helen, plant Mr
Ratcliffe, Hafodwen, a fu farw’n sydyn
iawn. Bu Mr Ratcliffe yn cadw ceffylau
ym Meifod Isa am flynyddoedd ac roedd
llawer yn mynd yno i farchogaeth.
Cofio
Fore Sul, 29 Tachwedd, ar y rhaglen
Sŵyn y Sul ar Radio Cymru, fe
chwaraeodd y cyflwynwyr, Arwel a
Myrddin, Hogia’r Wyddfa, y gân Cofio
yn cael ei chanu gan ferch benfelen o
Ddyffryn Ardudwy.
Pwy oedd hi? Wel, Gwenan, merch
ieuengaf y diweddar Mr a Mrs Ifan
Jones, Carleg Uchaf, a chwaer Haf, Beryl,
Geraint a Gareth. Roedd ei thad yn
gweithio yn y ‘signal bocs’ yng ngorsaf
Dyffryn. Roedd gan ei modrybedd ar
ochr ei thad leisiau arbennig, Mrs Nansi
Ellis yn alto a Mrs Nell Williams yn
soprano, Bu llawer iawn ohonom yn
mynd i’r festri at Mrs Nell Williams i
ddysgu’r sol-ffa.
Pleser pur oedd gwrando ar Gwenan
yn canu’r gân a hynny’n ddi-ffws a diffwdan, fel y dywedodd Arwel. Mae’n
siŵr fod llawer ohonoch yn yr ysgol hefo
hi. Mae ei brawd Geraint yn dal i fyw yn
Dyffryn.

Gwellhad buan

Ein cofion cynhesaf a gwellhad buan
i Olwen Telfer, Pentre Uchaf sydd yn
Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac i’r teulu
Ron, Barbara a Peter sy’n teithio i Fangor
gyda dillad a hanfodion eraill ond yn
methu ymweld ag Olwen.

FFOTOGRAFFYDD
EFO HIWMOR

Cysgod o’r storm
Lluniau a dynnwyd gan Ned Griffiths
ar ei fferm, Llecheiddior Isaf, Tal-ybont. Ffotograffydd gyda hiwmor!

Smithy Garage
Dyffryn Ardudwy, Gwynedd
Tel: 01341 247799

www.smithygarage-mitsubishi.co.uk
smithygaragedyffryn

smithygarageltd

Ar gael ar delerau 0% hurbrynu dros
3 blynedd heb unrhyw isafswm ernes
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Cenel oen
Diolch am y lluniau. Os oes gennych
chi luniau diddorol o’r cyfnod
enbydus hwn, buasem yn falch iawn
o’u cyhoeddi yn y papur. Mae llwer
yn dweud fod derbyn Llais Ardudwy
yn gymorth i wyenbu’r huan-ynysu!
Fe wyddoch lle i’w hanfon! [Gol.]

DEFFRO I FORE GWAHANOL
Hunangofiant Glyn Tomos
Bydd y wal ddringo, y caffi a’r pwll yn
y Ganolfan Hamdden yn Harlech yn
ailagor yn raddol cyn bo hir. Mae’r
Hamdden Harlech ac Ardudwy – Ailagor y Ganolfan
cyrtiau tenis ar agor a gellir eu defnyddio.
gwahanol
rannau
o’r Ganolfan
Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y staff rheoli a’r bwrdd gwirfoddolwyrBydd
wedi cyfarfod
heddiw
i ddechrau
cynllunio'ryn
gwaith o ailagor y Ganolfan yn raddol.
ailagor yn raddol ond mae’n rhaid sicrhau
diogelwch
cwsmeriaid.
I ddechrau, bydd y wal ddringo’n ailagor, yna'r caffi ac yna'r pwll. Mae'r cyrtiau
tenis astaff
reolira’n
gan
HAL eisoes ar agor a
gellir eu defnyddio am ddim ar hyn o bryd. Bydd gwahanol rannau o'r Ganolfan
ailagor
raddol
gan gydnabod
Cafodd yn
y pwll
ei yn
wagio
i arbed
costau
pwysigrwydd ailagor y cyfleusterau hanfodol hyn i'r gymuned, a chydnabod yn yr un modd fod yn rhaid ailagor yn
ynni yn ystod y cyfnod cloi. Gan ei fod
ddiogel i sicrhau diogelwch staff a'n cwsmeriaid.
yn wag, fe wnaethom ni fanteisio ar y
Dylai cyhoeddiadau ar agor y wal ddringo gael eu gwneud o fewn yr wythnos
gyda'r caffi’nteils
ailagor
fuan iawn
cyflenesaf,
i ail-growtio’r
ynyn
y pen
dwfn.
ar ôl hynny. Bydd ailagor y pwll yn cymryd mwy o amser. Cafodd y pwll ei wagio i arbed costau ynni yn ystod y cyfnod
Tra
bod
y
pwll
wedi’i
gau,
rydym
hefyd
cau gorfodol. Gan ei fod yn wag, fe wnaethom ni fanteisio ar y cyfle i ail-growtio’r teils yn y pen dwfn. Tra bod y pwll
cymryd
y cyfle Gwasanaethir
i wasanaethu’r
wedi'i gau, rydym hefyd wedi cymryd y cyfle i wasanaethu’r system ffiltro wedi
a’r pympiau
cylchredeg.
y pwll
a'r ystafelloedd newid gan ddwy uned trin aer. Mae un ohonynt wedi caelsystem
ei gwasanaethu
mae angencylchredeg.
gwneud rhai
ffiltro a’racpympiau
atgyweiriadau. Mae angen gwasanaethu'r ail uned trin aer hefyd ac mae hyn yn cael ei wneud ar hyn o bryd. Mae'r
Gwasanaethir
y pwll
ystafelloedd
pwll yn cymryd sawl wythnos i'w ail-lenwi a gan fod y system ffiltro wedi
cael ei drin, bydd
angena’rtua
wythnos arall
arno i sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn.
newid gan ddwy uned trin aer. Mae un
Dyma hunangofiant gan fab i chwarelwr a ddaeth yn ffigwr amlwg yn y frwydr ohonynt wedi cael ei gwasanaethu ac mae
Bydd angen i'r pwll a'r ystafelloedd newid gael yr holl elfennau hyn yn gweithio'n effeithiol cyn y gallwn agor y rhan
rhai atgyweiriadau.
Mae
dros yr iaith a dyfodol ein cymunedau.
awdur
ynydym
ddyn
mae parch
hon o'r Ganolfan Mae’r
i'r cyhoedd,
felly nid
yn y
bwriadu
agor y pwll tan fisangen
Ionawr gwneud
o leiaf. Er hynny,
dyma'r flaenoriaeth
fwyaf
er mwyn
sicrhau bod Cymru
pob rhan o'r
agor i'r gymuned
gyntedgwasanaethu’r
â phosibl.
ail uned trin aer
mawr iddo fel gŵr â daliadau
cryf
am ddyfodol
a’rGanolfan
bröyddarCymraeg
ac cynangen
Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pobl yn ôl yn raddol a byddwn yn falch o ddangos yr holl waith ailhefyd ac mae hyn yn cael ei wneud ar hyn
angerdd am ein bywyd cymunedol
cherddoriaeth
Gymraeg.
addurno acaadnewyddu
sydd wedi
cael ei gwblhau. Rydym yn cymryd yr amser hwn i edrych ar bopeth a gynigir yn
o bryd.
HAL
gyda
llygaid
ffres.
Rydym
yn
croesawu
mewnbwn
gan
ein
holl
gwsmeriaid
a defnyddwyr y Ganolfan.
Yn un sy’n fodlon sefyll yn y bwlch dros yr hyn mae’n ei gredu, cawn ddod i
Bydd angen i’r pwll a’r ystafelloedd
ddeall lle y magodd y gwrhydri
wrth
iddo
ddarlunio
aelwyd
Siarad yma
am lygaid
ffres
- rydym
yn bwriadubywyd
cynydduar
nifer
y cyfarwyddwyr gwirfoddol ar fwrdd HAL – cysylltwch â ni ar
newid
yr holl elfennau
yn gweithio’n
volunteer@harlechandardudwyleisure.org.uk
cysylltwch
ag aelodau'r
bwrddgael
yn uniongyrchol.
Mae'n ffordd
wych
cyffredin a chynnes ym mhentref
chwarelyddol Dinorwig yn yneu
50au
a’r 60au.
cyn y gallwn
agor
y rhan
hon o’r
o roi yn ôl i'r gymuned a chefnogi adnodd sydd angen mwy o fewnbwneffeithiol
gan wirfoddolwyr
i alluogi'r
bwrdd
gadw'r
Cawn weld sut y daeth yn ymgyrchydd
adnodd i fynd. iaith blaenllaw, angerdd a ddaeth i’r
Ganolfan i’r cyhoedd, felly nid ydym yn
amlwg yn ystod ei gyfnod cythryblus fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor
bwriadu agor y pwll tan fis Ionawr o leiaf.
Tîm Hamdden Harlech & Ardudwy Leisure
yn y 70au. Bydd yn codi clawr hefyd ar ei brofiadau difyr fel golygydd y
Er hynny, dyma’r flaenoriaeth fwyaf er
cylchgrawn pop enwog Sgrech, ymysg cyhoeddiadau eraill.
mwyn sicrhau bod pob rhan o’r Ganolfan
ar agor i’r gymuned cyn gynted â phosibl.
Mae’n briod â merch o fro Ardudwy, sef Rhian Eluned [merch Mathew a Mai
Rydym yn edrych ymlaen yn fawr
Jones, Bronallt, Llandecwyn] ac mae ganddynt un ferch, Alis, sy’n 13 oed.
at groesawu pobl yn ôl yn raddol a
Bu Glyn yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Ngwynedd am
byddwn yn falch o ddangos yr holl waith
ddeugain mlynedd ac mae’r gyfrol afaelgar hon yn cynnig darlun cofiadwy
ailaddurno ac adnewyddu sydd wedi
ohono fo a’r gymuned y mae’n ei charu a’i thrysori gymaint.
digwydd. Rydym yn cymryd yr amser
Gwasg Carreg Gwalch. Pris £8.50. Ar werth ym mhob siop lyfrau Cymraeg.
hwn i edrych ar bopeth a gynigir yn
HAL o’r newydd. Rydym yn croesawu
mewnbwn gan ein holl gwsmeriaid a
defnyddwyr y Ganolfan.
13 Tachwedd 2020

ADDURNIADAU NADOLIG YN Y DYFFRYN

Angen gwaed newydd
Bwriadwn gynyddu nifer y
cyfarwyddwyr gwirfoddol ar fwrdd
HAL – cysylltwch â ni ar volunteer@
harlechandardudwyleisure.org.uk
neu cysylltwch ag aelodau’r bwrdd yn
uniongyrchol. Mae’n ffordd wych o roi
yn ôl i’r gymuned a chefnogi adnodd
sydd angen mwy o fewnbwn gan
wirfoddolwyr i alluogi’r bwrdd i gynnal
yr adnodd.
Tîm Hamdden Harlech ac Ardudwy
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HEN ENWAU O
FEIRIONNYDD

Dyma’r trydydd llyfr yn y gyfres ‘Hen
Enwau’ gan Glenda Carr.
Cyhoeddwyd eisoes Hen Enwau o
Ynys Môn a Hen Enwau o Arfon,
Llŷn ac Eifionydd, ac mae hwn yn
gymar teilwng iawn i’r ddau waith
ysgolheigaidd hynny. Mae’n gyfrol
swmpus ac mae ôl ymchwilio,
llafurio a myfyrio dwys yma, ac mae’r
arddull rwydd wedi esgor ar waith
y gellir un ai bori ynddo’n ysbeidiol,

Cynhwysiad Digidol

Dyma golofn newydd sbon i’ch helpu
i gael budd wrth fynd ar y we. Rydym
yn cynnig hyfforddiant am ddim i
fudiadau a sefydliadau sydd angen
gwella eu medrau digidol.
Bu 2020 yn flwyddyn heb ei thebyg.
Dyma pryd y daeth cynhwysiad
digidol i lygad y cyhoedd. Beth ydi
cynhwysiad digidol, rydych yn gofyn?
Dyma geisio egluro.
Yn ystod y clo mawr, roedd yn
rhaid i bawb ddeall sut i ddefnyddio
technoleg er mwyn gallu cadw mewn
cysylltiad gyda theuluoedd a ffrindiau.
Daeth yr enw Zoom allan o ’nunlle a
bu cannoedd o aelwydydd yn cymryd
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neu ei ddarllen o glawr i glawr
(fel y gwneuthum i). Ar wahân i’r
ymchwilio trylwyr i ffurfiau cynnar
ac i drafodaethau blaenorol, mae
yma bwyso a mesur meddylgar. Mae
Cymreictod iach y llyfr yn bleser
i’w ddarllen gyda chyfeiriadau lu at
gymeriadau llenyddol a hanesyddol
sy’n gysylltiedig â’r enwau lleoedd.
Yn ogystal, ceir dyfynnu helaeth
o waith y beirdd canoloesol sy’n
crybwyll yr enwau, ac felly mae’r llyfr
yn fwy na chasgliad o drafodaethau
geirdarddiadol moel ac yn gyfoethog
o’r cyd-destunoli diwylliannol sydd,
gwaetha’r modd, ar goll o waith rhai
toponymegwyr nad ydynt wedi eu
trwytho yn yr un modd yn y diwylliant
brodorol.
Detholiad sydd yma, wrth
reswm. Byddai llunio astudiaeth
hollgynhwysol yn orchwyl anferthol.
Yr hyn a geir yw ymdriniaeth ag
enwau mwy dyrys – Aberserw, Arthog,
Branas, Brondanw, Gwanas, Meifod,
Tryweryn ac yn y blaen; ni fu angen
trafod enwau y mae eu tarddiad eisoes
yn hysbys, fel Y Bala, ac sydd wedi eu
hesbonio’n ddigonol mewn mannau
eraill. Ceir yma drafodaethau cryno

ond manwl, a’r enwau wedi eu gosod
yn nhrefn yr wyddor gyda map o’r
sir yn y blaen. Mae’r llyfr yn gadarn
yn nhraddodiad mawrion y maes
– Melville Richards, Bedwyr Lewis
Jones ac eraill – ac mae’n rhyddhad
gweld y fath ymdriniaethau’n parhau
i ymddangos. Un nodwedd ddifyr
yw’r pytiau ar themâu perthnasol fel
‘Bwbachod’, ‘Creaduriaid Dof a Gwyllt’
a ‘Cotel a Chwt, y Caeau Bychain’. Nid
yw Glenda Carr yn osgoi nodi bod
rhai enwau’n anhysbys eu tarddiad a
gedy’r fath gwestiynau’n agored.
Egyr y llyfr gyda chyfeiriad at sylw
bachog Ifor Williams mai ffyliaid yn
unig sy’n ymwneud ag enwau lleoedd,
a rhaid i bob toponymegwr gofio
hyn wrth fentro i’r maes. Ond mae’r
astudiaeth wych hon yn dyst i’r ffaith
fod doethion a gwybodusion hefyd yn
fodlon mentro.
Prynwch y llyfr hwn, mae yma gyfoeth
deallusol, dysg eang a gweledigaethau
cyson a gobeithio y cawn, maes o law,
gyfrol neu ddwy arall.
Guto Rhys
Codwyd o ‘Enwau Cymru’, bwletin
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

rhan mewn cwisiau wythnosol. Dyma
oedd y realiti newydd a bu’r dechnoleg
yn achubiaeth i leddfu unigrwydd
mewn cyfnod anodd.
Dychmygwch sut fyddai pethau wedi
bod 30 o flynyddoedd yn ôl petai
cyfyngiadau wedi digwydd. Byddai
cadw mewn cysylltiad wedi bod yn
amhosib ac archebu bwyd a nwyddau
ar-lein yn rhywbeth cwbl wallgof.
Mae’r cyfnod hwn wedi dangos fod
y gallu i ddefnyddio technoleg yn
hanfodol i bawb.
Byddaf yn clywed yn aml y gred
‘Dwi’n rhy hen i ddefnyddio
technoleg’. Eleni, profwyd yn wahanol
a bod posib i bron bawb ddysgu
sut i ddefnyddio eu ffôn clyfar neu
dabled os oes raid. Yn aml, mae pobl
yn awyddus i ddysgu sut i wneud
rhywbeth am fod yna nod i’r dysgu.
Dyma nod sy’n bleserus, diddorol
a defnyddiol ac yn aml yn ffordd o
arbed arian.
Os oedd rhywun eisiau gweld ei
wyrion neu wyresau fel a brofwyd
yn ystod y Clo Mawr, aethant ati i
ddysgu sut i ddefnyddio Zoom, gan

mai dyna’r unig ddewis a dyna oedd
y nod. Ond nid yw’n gorffen yn
fanno; mae posib defnyddio eich ffôn i
hwyluso’ch bywyd mewn sawl ffordd.
Mae’r we yn anferth, yn ddiddorol
ac mae rhywbeth yno at ddant
pawb. Wrth gwrs, mae yna straeon
annymunol am y we, ond mae yna
bethau da hefyd a’n gwaith ni yw
perswadio’r bobl i fagu’r hyder i fentro.
Dwi’n siŵr eich bod yn adnabod
ffrindiau neu aelod o’ch teulu sydd
angen help i fynd ar-lein. Gallant fod
yn nerfus neu yn ddiffygiol mewn
medrau. Ydych chi’n un o’r bobl sydd
angen hwb bach i ddefnyddio’r we yn
llawn?
Dyna yn fyr yw cynhwysiad digidol.
Bydd y golofn hon yn ymddangos
yn fisol. Y bwriad yw cynnig apiau
a gwefannau difyr a defnyddiol,
cynghori ar ddiogelwch gan obeithio
eich helpu o ddydd i ddydd.
Os oes angen cymorth neu gyngor
arnoch chi, cysylltwch gyda mi ar
Cymunedau.Digidol@wales.coop
Deian ap Rhisiart
Cymunedau Digidol Cymru

Cylch Meithrin y Tonnau

Y BERMO A
LLANABER

Bu’r plant yn cerdded fel rhan o ymgyrch ‘Cylchoedd yn Cerdded’,
gan lwyddo i godi £430 at Cylch lleol yn y Bermo.

Crynodeb o’r digwyddiadau ar ddydd
Sadwrn, 12 Ionawr 1952
Cafodd Bermo eu dewis i chwarae Abertawe
ym mhedwaredd rownd Cwpan Ieuenctid
Cymru wedi iddyn nhw guro Tref Aberystwyth
yn y rownd gynt. Hogiau o’r Bermo oedd
saith o’r tîm, gyda Ronnie Rees (Fairbourne),
Vernon Davies (Bryncrug), J Artro Jones a
Meirion Roberts (Llanbedr). Chwaraewyd
y gêm ar gae Pentre Mawr y tu ôl i Orsaf
Reilffordd Dyffryn, a Neuadd Bentref Dyffryn
oedd yr ystafelloedd newid. Ar y pryd, roedd
Bermo’n chwarae eu holl gemau cartref yn
Dyffryn.
Sgôr terfynol: Bermo 0, Abertawe 2 – yn ystod
y gêm roedd Dyffryn wedi methu cic penalti!
Daeth amryw o Dîm Ieuenctid 1952 yn sail
i Dîm XI Cyntaf Bermo a Dyffryn Unedig
am flynyddoedd lawer. Dyma’r timau ar y
diwrnod:
Ieuenctid Tref Abertawe (crysau gwyrdd)
Gôl – J Williams, G Hardy (2), D Nichol (3),
C Griffiths (4), N Budge (5), K Chand (6),
M Jonce (7), W Cooze (8), M Charles (9), C
Jones (10), I H Jones (11).
Bermo a Dyffryn Unedig (crysau coch)
Gôl – M Roberts, I V Davies (2), J R Jones
(3), I Evans (4), R Fields (5), B Williams (6),
F Murray (7), R Lloyd (8), J Richards (9), L
Whitehead (10), B Rees (11).
Holi am atgofion
Tybed a oeddech chi’n bresennol ac yn
cofio’r achlysur uchod? Mae Will Huntley,
Cadeirydd clwb Bermo a Dyffryn, wrthi’n
ddyfal yn ymchwilio i hanes y clwb a gafodd
ei sefydlu yn ôl yn 1863. Os oes gennych
atgofion o’r gêm fawr honno yn erbyn
Abertawe mi fyddwn wrth fy modd yn
derbyn yr hanes. Cysylltwch, os gwelwch
yn dda, gyda David James [d.james@faw.
co.uk]. Diolch yn fawr.

CWIS HWYL

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Jane a Mark [Twm]
Thomas, Hendercoed Isaf, Llanaber ar
enedigaeth mab, Elis Williams ar
Tachwedd 3, brawd i Elen a Megan.
Diolch
Gair o ddiolch i holl weithwyr Llais
Ardudwy sydd wedi sicrhau ein bod wedi
derbyn copi, o dan amgylchiadau anodd,
yn fisol yn ystod yr argyfwng. Rydym yn
gwerthfawrogi eich gwaith diflino.
Dymuniadau gorau dros yr Ŵyl a’r
flwyddyn newydd i holl ddarllenwyr
Llais Ardudwy [JOW].

Mair, Megan, Morwena a Gwenda yn ymlacio ar ôl cwblhau cwis hwyl Merched y Wawr
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MYNYDDOEDD A BRYNIAU TRO AR FYD

Yn ystod y cyfnod clo cofid cyntaf,
roeddem yn ffodus iawn o gael cyfnod
hir o dywydd braf a gan fod yr awyr
yn sych, roedd y golygfeydd o ben y
Moelfre yn hynod o glir. Rwyf felly
wedi ceisio rhestru’r holl fryniau a
mynyddoedd a welir o Ardudwy, gan
ddechrau o’r gogledd orllewin.
Yn codi yn araf o’r môr, Ynys Enlli ac
i’r dwyrain, Mynydd Enlli, wedyn dros
y Swnt at y Tir Mawr at fryniau isel
Pen Llŷn.
Mynydd y Gwyddel a Mynydd Anelog
yn y cefndir gyda cip o Borth Neigwl
yn sgleinio y tu ôl i Fynydd Cilan.
Mynydd Ystum gyda chaer Castell Od
arno.
Mynydd Rhiw a’r mast.
Garn Fadryn a chaer arall ar ei frig
creigiog.
Garn Boduan
Yn agosach atom, gwelwn glogwyn
amlwg Mynydd Tir y Cwmwd yn
edrych i lawr dros draeth Llanbedrog.
Yn y cenfdir, Yr Eifl a Thre’r Ceiri gyda
siap isel Mynydd Carnguwch o’i flaen.
Wedi pasio dros Lanaelhaearn, triawd
anghysbell Gyrn Ddu, Gyrn Goch a
Bwlch Mawr.
Wrth groesi gwastadedd Bryncir,
gwelwn Fynydd Caergybi ar Ynys Môn
yn y pellter.
Heibio i fast Nebo, rydym yn cyrraedd
grŵp enwog crib Nantlle, sef Graig
Goch, Garnedd Goch, Mynydd Tal
Mignedd a Mynydd Drws y Coed.
Cefnen gron Moel Hebog wedyn gyda
Moel Ddu o’i flaen a Moel-y-gest ar
gyrion Porthmadog.
Yn y pellter, Moel Eilio a Moel

Cynghorion yn arwain i fyny at bigyn
y Wyddfa. I’r dde, Lliwedd a Chrib
Goch y tu hwnt.
Yn agosach atom, mae Mynydd
Llanbedr yn rhedeg i fyny at Foel Ddu
a Moel Wen oddi tanom.
Mae rhes arall tuag at Harlech, sef
topiau Moel Senigl (enw Rhufeinig
Senecca?), Moel Goedog a Moel y
Gerddi.
Heibio i Moel Sgwarnogod ac ochr
serth Clip, gallwn weld criw ardal
Ffestiniog, sef Cnicht a’r Moelwynion a
thu hwnt, Moel Siabod a’r Carneddau.
Wrth droi i’r dwyrain, cawn ein
cymdogion agos Rhinog Fawr, Rhinog
Fach a chopa gwelltog Llethr - yn
rhyfedd iawn yr uchaf o’r tri.
I’r chwith o Rhinog Fawr, gwelwn siap
unigryw Manod Mawr - ‘pwdin Dolig
o fynydd’.
Dros ystlys chwith Rhinog Fach ac ar
draws gwastadedd Trawsfynydd mae
ochr ogleddol Arenig Fach yn amlwg.
Wrth ddilyn y gorwel i lawr o’r
Llethr ar hyd Grib y Rhiw, gwelwn
fynyddoedd y Berwyn yn y pellter,
wedyn, cip o ochr serth Aran Benllyn
cyn cyrraedd top Diffwys.
Dros Llawllech, mae Cader Idris
gyda Tyrrau Mawr a Chraig y Llyn
yn arwain i lawr am y môr gyda
mynyddoedd gwelltog dyffryn
Dysynni y tu hwnt, sef Tarren y Gesail
a Tharrenhendre.
Ar wahân i fryniau isel Moel
Llanfendigaid a chraig Tonfannau ger
Tywyn, nid oes dim o ddiddordeb i’w
weld i’r de tuag at arfordir pell Penfro.
Gruffydd Price

Y gyfrol ‘Tro ar Fyd’
Duncan Brown
Mi fydd llawer yn cofio Duncan yn
byw yn y Dyffryn rai blynyddoedd yn
ôl, pan oedd yn gweithio i’r Cyngor
Gwarchod Natur, fel yr oedd bryd
hynny.
Does ’na neb fel Duncan am fynd
i berfedd unrhyw bwnc y mae’n
ymddiddori ynddo ac fe welwn
hynny’n glir yn ei gyfrol Tro ar Fyd
sydd newydd gael ei chyhoeddi.
I chi sy’n dymuno dysgu mwy am
newid hinsawdd a’r amgylchedd ac am
y dadleuon yn eu cylch, dyma drysorfa.
Detholiad o 50 o’r erthyglau misol a
gyhoeddwyd yn Y Cymro rhwng 2006
a 2015 sydd yma ond, i gydnabod
sut mae ein gwybodaeth, profiad ac
agweddau wedi newid ers hynny, mae’n
ychwanegu diweddariad (2020) ar
gynffon pob erthygl.

Duncan Brown
Mae’r pynciau yn amrywiol iawn:
tywydd a hinsawdd; tystiolaeth o
ddyddiaduron; rhagfarnau hen a
newydd; llên gwerin a gwyddoniaeth;
doethineb gwledig; rhyfeddodau
naturiol; straeon, a dawnsio ar y
dibyn. Maent bob tro yn edrych y tu
ôl i’r stori – gyda chyfuniad o graffter
y gwyddonydd, trem athronyddol a
digon o’r dwys a’r digri. Dyma’n sicr
gyfrol i gnoi cil arni dros y ’Dolig.

